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§ 57 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt tid och 
plats för justeringen, fastställande av föredragningslistan

Kommunfullmäktiges beslut
Närvarande ledamöter, tjänstgörande ersättare och icke tjänstgörande ersättare redovisas i upprops- 
och omröstningslista (bilaga 1 till protokollet). 

Till protokolljusterare utses Rickard Gille (-) och Mailis Dahlberg (C). 

Protokollet från dagens sammanträde justeras på kommunkansliet senast onsdagen den 13 november 
2019.

Utskickad föredragningslista fastställs. 
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1 av 1
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..……………………..
Justerare

§ 58 Delårsbokslut per 2019-08-31

Kommunfullmäktiges beslut
Delårsbokslut per 2019-08-31 med helårsprognos (T2) godkänns.

Ärendebeskrivning
En delårsrapport med helårsprognos har upprättats. 

Prognosen är att Vaxholms stad kommer att bedömas ha god ekonomisk hushållning 2019.

Det ekonomiska resultatet för delåret är 24,0 mnkr vilket överträffar budgeten med 11,4 mnkr. 
Helårsprognosen visar ett budgetunderskott på -2,0 mnkr.  

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-10-24 § 132
Protokollsutdrag AU 2019-10-09/§ 60
Tjänsteutlåtande, Delårsbokslut per 2019-08-31, 2019-09-27
Delårsrapport per 2019-08-31 med helårsprognos (T2), 2019-09-27
Tertialbokslut 2 2019 Kommunstyrelsen, 2019-09-27
Förtroendevalda revisorernas utlåtande
Revisionsrapport – granskning av delårsbokslut per 2019-08-31

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

Jennie Falk Eriksson, klk
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§ 59 Skattesats 2020

Kommunfullmäktiges beslut
Utdebitering av den kommunala skatten ska vara oförändrad (19:78) under år 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. 
Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå den kommunala skattesatsen.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) och Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Sara Strandberg (V) yrkar att utdebitering av den kommunala skattesatsen ska vara 19:88 år 2020. 

Proposition
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på det båda 
yrkandena var för sig och finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-10-24 § 134
Protokollsutdrag AU 2019-10-09/§ 62
Tjänsteutlåtande, Skattesats 2020, 2019-09-27

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-11-11

Änr KS 2019/119.049
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 60 Mål och budget 2020-2022

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras, enligt regeln om minoritetsåterremiss, med motivering i enlighet med bilaga 2 
till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2020-2022 för staden och 
nämnderna.

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket 
utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms 
verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget 
innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så kallade 
ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella 
förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och 
ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att ta 
fram förslag till kommunövergripande målområden och mål.

Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer respektive nämnd med 
sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt 
underlag är resultatet från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren.

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till 
ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med övergripande 
målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska fördelningar.

Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i 
årsredovisningen.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C), Michael Baumgarten (L) och Anders Garstål (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
beslutsförslag. 

Tina Runhem (M), Per-Eric Grön (M), Kjetil Rindal (KD) och Klas Beskow (SD) yrkar bifall till moderaternas 
budgetförslag. 

Carl-Magnus Broström (WP), Lars Arb Zackrisson (WP) och Ingemar Wemmenhög (WP) yrkar i första 
hand att ärendet återremitteras med motivering i enlighet med bilaga 2 till protokollet och i andra hand 
bifall till waxholmspartiets budgetförslag. 

Ajournering kl. 19-30-19:48.

Sara Strandberg (V) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med motivering i enlighet med bilaga 
2 till protokollet och i andra hand bifall till vänsterpartiets budgetförslag.  

Karin Urbina Rutström (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med motivering i enlighet 
med bilaga 2 till protokollet och i andra hand bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ajournering kl. 20:35-20:45.
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Proposition
Ordföranden konstaterar att det finns fem förslag till beslut. Ordföranden ställer först proposition på om 
ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av fullmäktige:

Ja röstar: den som bifaller att ärendet ska avgöras idag. 

Nej röstar: den som bifaller att ärendet återremitteras med motivering i enlighet med bilaga 2 till 
protokollet. 

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 20 ja-röster mot 11 nej-röster, enligt regeln om 
minoritetsåterremiss, beslutar att ärendet ska återremitteras med motivering i enlighet med bilaga 2 till 
protokollet. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-10-24 § 136
Protokollsutdrag AU 2019-10-09/§ 64
Mål och budget 2020-2022
Aktbilaga 1 – skolpeng förskolepeng 2020
Aktbilaga 2 – Interna taxor och avgifter 2020
Aktbilaga 3 – Externa taxor och avgifter 2020
Aktbilaga 4 – Presidiets tillstyrkande över revisorernas budget 2020
Budgetskrivelse år 2020 (revisionens budgetäskande)
Yttrande mål och budget 2020-2022, KS med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, BUN med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, SN med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, TFK med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, SBN med bilagor
Protokoll MBL §11 samt medskick från Lärarnas Riksförbund

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman klk

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp, Vaxholmsvatten
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Protokoll Kommunfullmäktige
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Änr KS 2019/187.730
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 61 Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till socialnämnden med motivering att pensionärsorganisationerna ska beredas 
möjlighet att vara remissinstans innan beslut om Omsorgsplanen fattas.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden och socialförvaltningen har reviderat  Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen för 
2016-2020 och har nu ett förslag på plan för perioden 2020-2025. Äldre- och funktionshinderomsorgs-
planen ska ange en inriktning för den framtida planeringen av äldre- och funktionshinderomsorgen i 
kommunen. 

Planen har förenklats och målen har tydligare koppling till kommunens och nämndens nya målområden 
med fokus på digitalisering, personalens kompetens samt förebyggande arbete.

Yrkanden
Lena Hallberg (C) yrkar att ärendet återremitteras med motivering att pensionärsorganisationerna ska 
beredas möjlighet att vara remissinstans innan beslut om Omsorgsplanen fattas.

Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) och Annicka Hörnsten Blommé (M) instämmer i Lena Hallbergs (C) 
återremissyrkande. 

Ordföranden finner bifall till återremissyrkandet.  

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-10-24 § 122
Protokollsutdrag SN 2019-09-17/§ 81
Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen för 2020-2025
Tjänsteutlåtande, 2019-09-04

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén, Socialchef 
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1 av 1
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..……………………..
Justerare

§ 62 Avtalssamverkan mellan Vaxholms stad, Värmdö kommun och 
Nacka kommun angående gemensam överförmyndarverksamhet

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avtalssamverkan mellan Vaxholms stad, Värmdö kommun och Nacka kommun avseende 

myndighetsutövning inom överförmyndarverksamheten (trepartsavtal) godkänns. 
2. Tilläggsavtal mellan Vaxholms stad och Värmdö kommun avseende gemensam 

överförmyndarnämnd godkänns. 
Ovan beslut är villkorade av att Värmdö och Nacka kommuner beslutar om samverkan i enlighet 
med de ramar och förutsättningar som beskrivs i tjänsteutlåtande daterat 2019-10-01. 

3. Kommunchefen får i uppdrag att underteckna samverkansavtal med Värmdö och Nacka 
kommuner (trepartsavtal) samt tilläggsavtal med Värmdö kommun enligt beslutspunkt 1 och 2. 

Ärendebeskrivning
I detaljbudgeten för 2019 gav den gemensamma överförmyndarnämnden i Värmdö/Vaxholm 
förvaltningen i uppdrag att utreda avtalssamverkan med Nacka kommun avseende myndighetsutövning 
inom överförmyndarverksamheten. Samverkan mellan kommunerna har utretts och bedöms vara 
fördelaktig med hänsyn till att minska sårbarhet och kvalitetsrisker samt uppnå en högre 
kostnadseffektivitet efter en inledande övergångsperiod. Övergångsperioden innefattar till exempel 
sammanslagning av organisation och verksamhet, översyn av styrdokument samt harmonisering av 
handläggning. Överförmyndarnämnden (Värmdö/Vaxholm) har vid sammanträde 2019-10-07 förslagit 
att samverkansavtal mellan Vaxholms stad, Värmdö kommun och Nacka kommun samt tilläggsavtal till 
nämndavtal mellan Vaxholms stad och Värmdö kommun godkänns. 

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-10-24 § 129
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-10-01
Protokollsutdrag ÖFN/2019-10-07 § 28
Tjänsteskrivelse Värmdö kommun, 2019-09-30
Risk- och konsekvensanalys
Förslag till samverkansavtal mellan Nacka kommun, Vaxholms stad och Värmdö kommun (trepartsavtal)
Förslag till tilläggsavtal till nämndsavtal mellan Vaxholms stad och Värmdö kommun
Avtal mellan Värmdö kommun och Vaxholms stad för Överförmyndarnämnden 2019-2022

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Marie Wiklund, klk

Anna-Stina Sjödin (Värmdö kommun) 
Frida Plym Forshell (Nacka Kommun)
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1 av 2

……………………….
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..……………………..
Justerare

§ 63 Uppföljning av dialoginsatser kring ny översiktsplan och 
hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Syftet med det här informationsärendet är i första hand att rapportera ärendehistorik från det senaste 
halvåret. Under våren 2019 har översiktsplaneprojektet kommunicerats under rubriken Vaxholm 2040. 

 Kommunstyrelsens medlemmar har bjudits in till fördjupande seminarier angående 
översiktsplanering; den 19 mars med tema översiktsplanerings syfte samt medborgardeltagande 
som verktyg, den 28 maj med tema Agenda 2030 och hur kommunen kan ta sig an och arbeta 
med de Globala målen. 

 Den 4 april hölls ett möte i Bygdegården på Tynningö med tema översiktsplanering, under 
eftermiddagen fanns möjlighet att för boende och verksamma på Tynningö att boka ett enskilt 
möte med tjänstepersoner från kommunen och på kvällen hölls ett välbesökt öppethus-möte. 
Kvällens dialoginsats har sammanställt som en rapport samt en karta. 

 Under drygt en månad från och med den 10 maj hade boende och verksamma i Vaxholm 
möjligheten att ge sin syn på hur Vaxholm ska fortsätta utvecklas fram till år 2040, genom en 
webbenkät. Enkäten fanns tillgänglig genom kommunens webbplats och över 1000 personer 
svarade på den.

 10 juni hölls ett dialogmöte i Kronängskolans matsal med tekniken Open Space med hjälp av en 
extern konsult. Dialogmetoden upplevdes enligt de 50-60 deltagarna som mycket positiv då 
deltagarna satte den gemensamma agendan för kvällen och samtalen under kvällen handlade 
om de ämnen som intresserade. Dokumentationen består av 21 rapporter med löpsedlar från 
kvällen. Förvaltningen bedömer att metoden erbjuder goda förutsättningar för ett engagerat 
deltagande och ett bra dialogklimat. 

 Mellan den 13 och 26 augusti gav sig några tjänstepersoner ut på cykelturné med syfte att nå ut 
med information om översiktsplanen till fritidsboende och fastboende på våra öar. 
Dokumentationen från cykelturnén har sammanställts i tio kartor och rapporter. Förvaltningen 
bedömer att vi nått ut brett geografiskt och fått in stor lokalkunskap tack vare den här insatsen.  

Transparens och återkoppling är viktiga delar av ett framgångsrikt arbete med medborgardeltagande 
och dialog. Det här informationsärendet är en del i det då det möjliggör för så väl förtroendevalda som 
allmänhet att ta del av det insamlade materialet under arbetets gång. Under oktober månad planerar 
förvaltningen även för en enklare utställning i Rådhuset där materialet från vårens dialogtillfällen visas 
för allmänheten.

Materialet är som det framgår av handlingarna i ärendet omfattande. Innan förvaltningen kan komma 
med förslag på hur det ska påverka kommande planförslag behöver vidare analyser genomföras. 

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 
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Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-10-24 § 121
Protokollsutdrag PLU 2019-10-09/§ 42
Tjänsteutlåtande, 2019-09-25
Sammanställning av svar på webbenkät Vaxholm 2040, 2019-09-23
Rapport från medborgardialog Open Space 10 juni 2019 komprimerad, 2019-09-23
Anteckningar och utpekade platser från cykelturné, 2019-09-27
Rapport Tynningö Öppet hus 20190404, 2019-04-05

Kopia på beslutet till
För kännedom: Matilda Karlström, sbf

Madeleine Larsson , klk
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-11-11

Änr KS 2019/144.816
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 64 Svar på motion från vänsterpartiet (V) - Fritidsgård i anslutning 
till Kronängsskolan

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

2. Barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att i 
samverkan utreda förutsättningarna att lokalisera ungdomsverksamhet i anslutning till Campusområdet 
och Kronängsskolan.

Ärendebeskrivning
Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att delar av lokalerna i fastigheten Kores inreds till 
fritidsgård och att fritidsgårdsverksamheten flyttas från Storstugan till de nya lokalerna. 

Vaxholms stads bedriver sin ungdomsverksamhet med utgångspunkt i lokalen i Storstugan. 
Ungdomsverksamhetens aktiviteter planeras och genomförs utifrån var ungdomarna är och vilka 
aktiviteter de vill ha. Som exempel hade ungdomsverksamheten vid Valborg sin verksamhet på Eriksö 
och under de senaste åren har skolavslutningsfestivalen FEAST anordnats på lägret. 

Vaxholms stads ungdomsverksamhet har under de senaste åren varit inne i ett expansivt skede från att 
2017 haft en mycket begränsad verksamhet till att idag vara en levande verksamhet med fasta 
öppettider tre dagar i veckan och som därutöver bedriver aktiviteter vid större helgdagar. 

Utbildningsförvaltningen har uppfattat en vilja till att verksamheten ska fortsätta att utvecklas och barn- 
och utbildningsnämnden fattade 2019-04-29/§39 beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
vilka förutsättningar som krävs (personal och lokalmässigt) för att utöka ungdomsverksamheten, 
inklusive beräknade kostnader för detta.

Utbildningsförvaltningen anser att Sara Strandbergs (V) motion går i linje med det uppdrag förvaltningen 
sedan tidigare fått av barn- och utbildningsnämnden och instämmer i att lokaler i anslutning till 
Kronängsskolan skulle vara positivt för verksamheten. 

Förvaltningen bedömer dock inte att frågan är tillräckligt utredd för att dagsläget kunna föreslå att 
verksamheten ska flyttas till att bedrivas i anslutning till Kronängsskolan och föreslår därav att barn- och 
utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att i samverkan utreda 
förutsättningarna till att lokalisera ungdomsverksamhet i anslutning till Campusområdet och 
Kronängsskolan. 

Förvaltningen anser att motionen är besvarad med hänvisning till vad som framförs i tjänstutlåtandet. 

Yrkanden
Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-10-24 § 137
Protokollsutdrag BUN 2019-09-16/§ 87
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-08-21
Motion, Sara Strandberg (V), 2019-06-02

12



Protokoll
2019-11-11

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, uf

Alexander Wahlstedt, sbf 
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-11-11

Änr KS 2019/77.420
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 65 Svar på motion från (V) om deltagande i WWF:s One Planet City 
Challenge

Kommunfullmäktiges beslut
Motion från (V) om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge avslås.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat en motion angående deltagande i WWF:s “One Planet City Challenge”. 
Vaxholms stad anser att det är av angelägenhet att klimatarbetet påskyndas för att nå våra åtaganden. 

För att samverka över konceptet Hållbar Stad behöver staden få fram nödvändiga styrdokument. 
Förvaltningen skall arbeta med att ta fram stadens Hållbarhetsstrategi 2021-2030.  I samband med detta 
skall ett arbete ske med att se över vilka olika nätverk/certifieringar som finns.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Sara Strandberg (V), Karin Urbina Rutström (MP) och Peter Lindqvist (-) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.  Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena var för sig och finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av fullmäktige:

Ja röstar: den som bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag.

Nej röstar: den som bifaller motionen.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 26 ja-röster mot 5 nej-röster bifaller 
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-10-24 § 138
Protokollsutdrag AU 2019-10-09/§ 57
Tjänsteutlåtande, Svar på motion från (V) om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge, 
2019-08-14
Motion (V): om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge, 2019-03-24

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef, klk

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef, klk
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§ 66 Svar på motion (V) gällande genomförande av en 
kulturinventering och upprättande av ett hållbart 
kulturmiljöprogram

Kommunfullmäktiges beslut
Motion angående upprättandet av en kulturinventering och upprättande av ett hållbart 
kulturmiljöprogram för Vaxholm anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Motionen från Sara Strandberg /Vänsterpartiet gällande genomförande av en kulturinventering och 
upprättande av ett hållbart kulturmiljöprogram yrkar:

-att Vaxholms kommun tillsammans med Länsstyrelsen genomför en kulturinventering och tar fram ett 
hållbart kulturmiljöprogram för Vaxholm.

- att uppdraget finansieras genom att Vaxholms kommun ansöker om bidrag från Länsstyrelsen och själv 
medfinansierar med minst samma belopp, enligt Länsstyrelsens regler.

- att det upprättade kulturmiljöprogrammet i framtiden beaktas i kommunens stads- byggnads- och 
planarbete.

Förvaltningens svar:

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att utarbeta ett 
kulturmiljöprogram, KF 2017-04-03 § 19. Förvaltningen arbetar med att fram ett kommunövergripande 
kulturmiljöprogram. Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som identifierar och beskriver 
kulturvärdena inom ett visst område/plats. Ett förberedande arbete med kulturmiljöprogrammet är 
påbörjat med ställningstaganden om innehåll och utformning i det interna GIS-verktyget. Programmet 
kommer att vara övergripande och i en enkel utformning, däri kommer beskrivas om Vaxholms historia 
och gällande regelverk mm. 

Ett bärkraftigt program kräver implementering i förvaltningens planerings- och byggprocesser för att 
uppnå hållbarhet. Förvaltningen anser därför att en övergripande strategi bör tas fram på sikt. En 
kulturmiljöstrategi är ett inriktningsdokument och ska komplettera samt fördjupa det översiktsplanen 
lyfter fram gällande arkitektur och kulturvärden.

Strategin syftar till att ta ett helhetsgrepp om arkitektur- och kulturmiljöfrågorna och utveckla 
kommunen i en mer hållbar inriktning. Strategins styrka är att tydliggöra kommunens förutsättningar 
hur tillvaratagande av natur- och kulturvärden ska förbättras. Strategin ger också möjlighet att riktlinjer 
tas fram som förtydligar och säkerställer goda och tydliga rutiner för agerandet vid olika skeden i plan- 
och byggprocessen. En sådan strategi tar hänsyn till globala, nationella och regionala mål. Detta för att 
uppnå en hållbar bebyggelseutveckling med omtanke om Vaxholms kulturmiljöer.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Sara Strandberg (V) yrkar bifall till motionen. 

Lars Arb Zackrisson (WP) yrkar bifall till motionen med tillägg att kulturmiljöprogrammet ska vara en 
naturlig del i arbetet med översiktsplanen 2040. 

15



Protokoll
2019-11-11

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Proposition
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Ordföranden ställer först proposition på 
bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av fullmäktige:

Ja röstar: den som bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag.

Nej röstar: den som bifaller motionen.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 20 ja-röster mot 11 nej-röster bifaller 
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Reservationer
Lars Arb Zackrisson anmäler för (WP) skriftlig reservation mot beslutet i enlighet med bilaga 3 till 
protokollet.  

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-10-24 § 139
Protokollsutdrag PLU 2019-10-09/§ 40
Tjänsteutlåtande, 2019-08-09
Motion från Sara Strandberg (V) om genomförande av en kulturinventering och upprättande av ett 
hållbart kulturmiljöprogram, 2019-06-02

Kopia på beslutet till
För kännedom: Helene Brunnström, sbf                                      

Kristina Henschen, sbf
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§ 67 Svar på motion (WP) avseende hundrastgård

Kommunfullmäktiges beslut
Motion avseende anläggandet av hundrastgård på Vaxön avslås. 

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren framför i motionen önskemål om anläggandet av en yta som skulle kunna disponeras 
av hundägare. I skrivelsen framgår att alla hundar mår bra av att springa fritt och tillsammans med andra 
hundar leka samt utveckla sitt sociala spel. Hundrastgårdar finns på många håll i andra kommuner men 
inte i Vaxholm. I motionen föreslås en plats i parken nere vid Johannesbergsparken som lämplig men 
valet av en eventuell plats överlåts helt till kommunen som har en större överblick på lämpligt område.

De platser som förvaltningen ser som alternativ för placering av en hundrastgård ligger i de centrala 
delarna av Vaxholm. 

 Lägret
 Ullbergsparken

Ovan uppräknade platser ligger nära skol-/barnverksamheter och är några av de få allmänna grönytor 
som kan disponeras av alla invånare. Förvaltningen kan se problem med uppräknade platser och föreslår 
att frågan lyfts till stadsplanering av grönytor i det fall att nämnden anser att motionen ska bifallas

Yrkanden
Bengt Sandell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-10-24 § 140
Protokollsutdrag TFK 2019-09-19/§ 43
Tjänsteutlåtande 2019-09-04
Motion inkommen från Karl Olof Fagerström för Waxholmspartiet-borgerligt alternativ

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet, klk

För kännedom: Hans Larsson, sbf                                                                                                                     
Jeanette Kävrestad Jonsson, sbf 
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§ 68 Svar på motion (WP) gällande att barnkonventionen blir lag

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram ett förslag 
till styrdokument för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”.

Ärendebeskrivning
Peter Lindqvist (-) och Ingemar Wemmenhög (WP) framhåller i rubricerad motion att barnkonventionen 
blir svensk lag från och med den 1 januari 2020  och yrkar med anledning av  detta att: 

- Att förvaltningen påbörjar arbetet med att förbereda alla verksamheter inom staden för att 
efterleva det nya lagkravet from. 2020-01-01

- Att politiken tillsammans med förvaltningen tar fram lokala strategier inom området och skapar 
samsyn om hur vi ska arbeta med frågorna framöver inom Vaxholm stad. 

- Att bereda kunskapspåfyllnad för både tjänstepersoner samt politiker.
- Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram tydliga verktyg för uppföljning, så att vi kan följa hur vi 

lever upp till barnkonventionens krav inom KF, KS nämnder och styrelse. 

Barnkonventionen blir lag – vad innebär det i praktiken?
Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) i 
svensk lag från och med den 1 januari 2020. 

Den nya lagen innebär ett förtydligande av att såväl domstolar som rättstillämpare är skyldiga att beakta 
de rättigheter som följer av konventionen. Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets rättigheter 
synliggöras och tas i beaktande.  

För Vaxholms stad innebär detta bland annat att det blir möjligt att överklaga kommunens beslut med 
hänvisning till barnkonventionen och domstolarna kommer att pröva lagligheten i förhållande till 
rättigheterna i konventionen. 

Det är viktigt att framhäva att rättigheterna i konventionen inte enbart är relevanta för de nämnder 
inom kommunen som har ansvar för de stora barnverksamheterna  till exempel förskola, skola och 
socialtjänst. Barn berörs i stor utsträckning av beslut rörande till exempel budget, trafik, stadsplanering 
och miljö. Det nya lagkravet innebär därav att Vaxholms stad lik all offentlig verksamhet behöver arbeta 
fram tydliga strukturer och arbetssätt för att säkerställa att vi har ett barnrättsbaserat arbetssätt i hela 
organisationen. 

Barnkonventionen och Vaxholms stad 
Förvaltningen är positiva till Peter Lindqvist (-) och Ingemar Wemmenhögs (WP) motion och bedömer 
att innehållet i yrkandena kommer att ingå i det arbete med att implementera ett barnrättsbaserat 
arbetssätt som kommer att bedrivas under 2020. 

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att skapa en planering kring hur ett barnrättsbaserat arbetssätt 
ska implementeras. Kommunledningskontoret kommer under år 2020 att samordna arbetet med 
implementeringen. En framgångsfaktor för arbetet kommer att vara 
att barnrättsarbetet är väl förankrat i såväl den politiska som tjänsteorganisationen och det kommer 
vara av vikt att staden har en gemensam utgångspunkt i arbetet. 
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För att skapa denna gemensamma utgångspunkt anser förvaltningen i enlighet med rekommendationer 
från bland annat SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) att kommunfullmäktige bör besluta om ett 
övergripande styrdokument för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”. Styrdokumentet ska skapa en 
övergripande struktur för hur Vaxholms stad ska arbeta för att bedriva ett barnrättsarbete som är 
strategiskt, långsiktigt och hållbart.

Styrdokumentet bör bland annat komma att innehålla delar som i förhållande till barnkonventionen 
berör ledning, utbildning, styrdokument, beslutsunderlag och uppföljning. Därav kommer 
styrdokumentet att behandla de delar som yrkandena i motionen berör.

Styrdokumentet ska sedan användas på förvaltningsnivå för att utarbeta strategier, metoder och 
arbetssätt som säkerställer att ett barnrättsbaserat arbetssätt och därav barnkonventionen 
implementeras som en självklar del i det dagliga arbetet i alla förvaltningar. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att motionen bifalls genom att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att arbeta fram förslag  till ett styrdokument för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-10-24 § 141
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-10-08
Motion (WP): Barnkonventionen blir lag, 2019-03-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk                                                                                               

Johanna Frunck, klk 
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§ 69 Val och entlediganden

Kommunfullmäktiges beslut
Anmälan:

Noteras till protokollet att teknisk valsamverkan (om 5 mandat) inletts mellan Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet, Rickard Gille (-) och Peter Lindqvist (-) i enlighet med bilaga 4 till protokollet.  

Entlediganden:

Lena Sundius (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för teknik, fritid och kultur. 

Anne-Charlotte Eriksson (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning. 

Fyllnadsval:

Karin Urbina Rutström (MP) väljs till ersättare i nämnden för teknik, fritid och kultur med fastställd 
mandatperiod 2019-11-14 – 2019-12-31. 

Marie-Louise Westerberg (MP) väljs till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning med fastställs 
mandatperiod 2019-11-14 – 2022-10-14

Handlingar
Nomineringar från (MP), 2019-11-06
Begäran om entledigande från Lena Sundius (MP)
Begäran om entledigande från Anne-Charlotte Eriksson (MP)

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet, Lönenheten
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