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Kommunfullmäktige 2020-02-17

Plats och tid: Kronängsskolan, Aulan, kl. 18:00-20:33 (ajournering 19:37-19:49)
Beslutande: Karin Enström (M), ordf. 

Rickard Gille (-), 1:e v.ordf. 
Mailis Dahlberg (C), 2:e v.ordf.  

Övriga deltagare och tjänstgörande 
ersättare enligt upprops- och 
voteringslista (bilaga 1) 

Ersättare: Ej tjänstgörande ersättare enligt 
upprops- och voteringslista (bilaga 1) 

Övriga deltagare: Irma Kilim (S), v.ordf. SRMH Anders Haglund (S), ordf. revisionen 

Sekreterare: ..................................................
Kristoffer Staaf

Ordförande: ..................................................
Karin Enström (M)

Justerande: ...................................................              ………………………………………………………..
Rickard Gille (-)                Mailis Dahlberg (C) 

Anslagsbevis
Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-02-17, §§ 1-14
Datum för anslagets uppsättande: 
Datum för anslagets nedtagande: 
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Underskrift: ..................................................
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Protokoll
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Innehåll

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

§ 2 Resursfördelning baserat på strukturella socioekonomiska 
skillnader i Vaxholms stad 2019/2020

§ 3 Antagande av Policy för krisberedskap
§ 4 Program för mål och uppföljning av privata utförare
§ 5 Fastställande av livsmedelstaxa
§ 6 Svar på revisionsrapport avseende granskning av förebyggande 

arbete mot fusk och oegentligheter
§ 7 Svar på revisionsrapport avseende granskning av nämndernas 

kontroll av privata utförare
§ 8 Svar på motion från Peter Lindqvist (-) och Rickard Gille (-) om 

medborgardialog samt medborgarförslag - 
minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige 2019-09-23 § 
52

§ 9 Svar på motion (V) om Arkitekturpolicy för Vaxholm
§ 10 Svar på motion om solpaneler på lämpliga kommunala fastigheter
§ 11 Insynsplatser i kommunstyrelsen - utvärdering
§ 12 Reviderad inträdesordning för kommunstyrelsen och nämnder
§ 13 Val och entlediganden
§ 14 Inkomna motioner
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 1 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 19 februari 
2020.

Utskickad föredragningslista fastställs. 
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 2 Resursfördelning baserat på strukturella socioekonomiska 
skillnader i Vaxholms stad 2019/2020

Kommunfullmäktiges beslut
Resursfördelning baserat på elevers socioekonomiska bakgrund införs inte i förskolan och den 
obligatoriska grundskolan under 2020/2021. 

Ärendebeskrivning
Enligt tidigare beslut i BUN 2017-11-20, KS 2017-11-13 och KF 2017-12-18 beslutades det att -
resursfördelningen i grundskolan inte skulle baseras på elevers socioekonomiska bakgrund baserat på 
genomförd SWECO-utredning 2016-06-29 och förnyat underlag från Statistiska Centralbyrån (SCB) 2017. 
Eftersom det inte fanns några strukturella skillnader mellan förskolorna och skolorna i Vaxholms stad 
beslutades det att inte införa något socioekonomiskt tillägg. Vaxholms stad fortsätter att följa upp den 
socioekonomiska strukturen vartannat år genom data från SCB:s riksmodell för att bevaka om 
eventuella förändringar uppstår och således kunna revidera nuvarande beslut. Vaxholms stads aktuella 
resursfördelningsmodell kvarstår efter ny uppföljning av SCB:s data från december 2019.  

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

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-02-06 § 4
Protokollsutdrag BUN 2019-12-16/§ 120
Tjänsteutlåtande, Christina Björkenvall, 2019-12-03
Bilaga - Resursfördelningsunderlag SCB 2019

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, Utbildningsförvaltningen

För kännedom: Rektorer för förskola och grundskola i Vaxholms stad
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 3 Antagande av Policy för krisberedskap

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras med skriftlig motivering enligt bilaga 2 och med följande tilläggsmotivering; 
policy för krisberedskap ska kompletteras med Vaxholms stads mål och riktlinjer för krisberedskap.

Ärendebeskrivning
Ett antal lagar och föreskrifter reglerar kommuners skyldigheter avseende krisberedskap. 
Kommunledningskontoret har för hela kommunens verksamhet tagit fram förslag till policy som reglerar 
styrning av arbetet med krisberedskap i kommunens förvaltningar, bolag och kommunalförbund, 
kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys samt kommunens ambitioner i arbetet 
med kommunens geografiska områdesansvar. Policyn förutsätter att vidare styrdokument antas med 
den som grund.

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

Ingemar Wemmenhög (WP) yrkar återremiss med skriftlig motivering enligt bilaga 2 till protokollet. 

Rickard Gille (-) yrkar bifall till Ingemar Wemmenhögs (WP) yrkande om återremiss med tillägg till 
motiveringen enligt följande; policy för krisberedskap ska kompletteras med Vaxholms stads mål och 
riktlinjer för krisberedskap. 

Ingemar Wemmenhög (WP) instämmer i Rickard Gilles (-) tillägg.

Sara Strandberg (V) samt Lars Lindgren (M) yrkar bifall till Ingemar Wemmenhögs (WP) yrkande om 
återremiss med Rickards Gilles  (-) tillägg till motiveringen. 

Proposition

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om fullmäktige godkänner att proposition ställs med 
handuppräckning och finner att fullmäktige godkänner detta. 

Ordförande ställer proposition genom handuppräckning på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras.

Ordföranden finner att ärendet ska återemitteras. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-02-06 § 16
Protokollsutdrag AU 2020-01-22/§ 2
Tjänsteutlåtande, Peter Kjellman 2020-01-03
Policy för krisberedskap
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Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Peter Kjellman, beredskapssamordnare Vaxholms stad                      

Johan Nordenmark, säkerhetschef Vaxholms stad                                                                     

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef Vaxholms stad
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 4 Program för mål och uppföljning av privata utförare

Kommunfullmäktiges beslut
Program för mål och uppföljning av privata utförare 2020-2022 antas.

Ärendebeskrivning
Kommuner får enligt 10 kap. 1§ kommunallagen (2017:725) lämna över skötsel av kommunala 
angelägenheter till privata utförare. Om kommunen beslutar sig för att överlämna driften av en offentlig 
uppgift till en privat utförare, kvarstår ända kommunen som huvudman för verksamheten, och är 
därmed fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på samma sätt som för 
verksamhet som bedrivs i egen regi. Om verksamheten innefattar myndighetsutövning får den 
överlämnas endast om det i lag finns stöd för det. 

Fullmäktige är skyldiga att alltid kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal utförs av privata 
utförare och ska genom avtalet med utföraren säkra tillgång till information som gör det möjligt för 
allmänheten att få insyn i den privata verksamheten (10 kap. 8-9§§ kommunallagen).

Dessutom ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 
verksamheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur målen och riktlinjerna ska 
följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses (5 kap. 3§ kommunallagen).

Förslag på program för mål och uppföljning av privata utförare har efter beslut av kommunstyrelsens 
arbetsutskott skickats på remiss till nämnderna. Nämnderna ställer sig positiva till förslaget och gör 
bedömningen att programmet i sin helhet är ett ändamålsenligt styrdokument vad gäller uppföljning av 
privata utförare. Barn- och utbildningsnämnden föreslår dock ett tillägg att de utbildningsanordnarna 
Vaxholms stad har via auktorisation inom Kunskapscentrum NordOst (KCNO) beaktas och ingår i 
programmet.

Programmet gäller enbart för avtal med privata utförare som ingås efter att programmet fastställts i 
fullmäktige. Redan ingångna avtal påverkas av programmet då det är möjligt att införliva programmet i 
avtalet. Då avtal med utbildningsanordnarna via auktorisation redan är ingångna gör 
kommunledningskontoret därför bedömningen att utbildningsanordnare av vuxenutbildning inom 
ramen för KCNO inte ska ingå i programmet. För uppföljning av dessa utförare ansvarar KCNO, vilket 
rapporteras till barn- och utbildningsnämnden.

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

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-02-06 § 20
Tjänsteutlåtande Jennie Falk Eriksson, 2020-01-08 
Program för mål och uppföljning av privata utförare, 2019-10-31
Protokollsutdrag TFK 2019-12-12 § 55
Remissvar TFK-2019-12-12
Protokollsutdrag SN 2019-12-10 § 106
Remissvar SN-2019-12-10
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Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Protokollsutdrag BUN 2019-12-16 § 118
Remissvar BUN-2019-12-16

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller klk 

Agneta Franzén, förvaltningschef sf
Susanne Edén, förvaltningschef sbf
Daniel Ek, upphandlare, klk 
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 5 Fastställande av livsmedelstaxa

Kommunfullmäktiges beslut
Taxa för livsmedelskontroll godkänns och fastställs.

Ärendebeskrivning
EU-förordningen ((EU) 2017/625) om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan har börjat gälla sedan den 
14 december 2019.

För att säkerställa att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) har möjlighet att ta betalt 
för den livsmedelskontroll nämnden bedriver, behöver taxan för offentlig kontroll inom livsmedel- och 
foderlagstiftning anpassas till den nya EU-förordningen.

Revideringen leder inte till förändringar av de avgifter som SRMH debiterar livsmedelsverksamheter i 
samband med kontroll.

SRMH har 2019-12-11/§ 86/19 beslutat att godkänna revidering av taxa för livsmedelskontrollen och 
överlämna denna för fastställande av Vaxholms stad.

Yrkanden
Noteras till protokollet att Irma Kilim (S), vice ordförande i Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd, yttrar sig i ärendet. 

Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-02-06  18
Tjänsteutlåtande, Livsmedelstaxa 2020 Vaxholms stad
Protokollsutdrag SRMH 2019-12-11/§ 86/19
Livsmedelstaxa 2020 Vaxholm

Kopia på beslutet till
För åtgärd: SRMH, miljokontoret@srmh.se
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 6 Svar på revisionsrapport avseende granskning av förebyggande 
arbete mot fusk och oegentligheter

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av förtroenderevisorerna genomfört en granskning av stadens förebyggande 
arbete mot fusk och oegentligheter. Ett uppdrag som ingår i revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har rutiner och 
processer som ger förutsättning för en tillräcklig intern kontroll vad gäller att förebygga fusk och 
oegentligheter. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

1. Finns det formellt beslutade styrande dokument att förhålla sig till vad gäller att hantera risken för 
oegentligheter?

2. I vilken omfattning har det förekommit och planeras det för ett konkret och praktiskt förebyggande 
arbete för att motverka oegentligheter?

3. Förekommer oegentligheter i riskanalysen för internkontrollplanen 2018 samt 2019 och har 
identifieringen av sådana lett till att internkontrollåtgärder har genomförts och/eller ska 
genomföras?

4. Hur ”arbetar” respektive styrelse/nämnd med: Interna oegentligheter, interna och externa 
oegentligheter med gemensam samverkan, externa oegentligheter såsom organiserad brottslighet 
och bidragsfusk.

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll 
inte är tillräcklig för att förebygga fusk och oegentligheter. Revisionen anser att policyer, processer och 
rutiner bör utvecklas för att ge tillräckliga förutsättningar för en god intern kontroll.

Förvaltningens svar på revisionens sammanfattande bedömning: Vaxholms stad har ett antal styrande 
och stödjande dokument för att förhålla sig till vad gäller att hantera risken för oegentligheter. Staden 
har ett systematiskt arbete att genomföra riskanalyser som utgår från verksamhetens processer och 
utifrån dessa förebygga, hantera och kontrollera risker, vilket dokumenteras i kommunstyrelsens och 
nämndernas internkontrollplaner. Förvaltningarna genomför också utbildnings- och 
informationsinsatser inom området. Det finns en bra grund att stå på och en medvetenhet om 
frågeställningen hos förvaltningen. Dock kan området ytterligare stärkas för att förebygga fusk och 
oegentligheter och förvaltningen avser därför att utveckla och förstärka det förebyggande arbetet, vilket 
beskrivs i svaret på respektive rekommendation.

Yrkanden
Noteras till protokollet att Anders Haglund (S), ordförande revisionen, yttrar sig i ärendet. 

Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
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Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-02-06 § 22
Protokollsutdrag AU 2020-01-22/§ 6
Tjänsteutlåtande, Jennie Falk Eriksson, 2019-12-20
Revisionsrapport- Granskning av förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter, 2019-10-31

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Anders Haglund, förtroendevald revisor Vaxholms stad

Koray Kahruman, ekonomichef
Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller
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..……………………..
Justerare

§ 7 Svar på revisionsrapport avseende granskning av nämndernas 
kontroll av privata utförare

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens, Socialnämndens och Nämnden för teknik fritid och kulturs svar på 
revisionsrapporten noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av förtroenderevisorerna genomfört en granskning av nämndernas kontroll av 
privata utförare. Ett uppdrag som ingår i revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden för teknik, fritid och kultur samt 
socialnämnden har en tillräcklig intern kontroll avseende styrning och kontroll av att privata utförare 
genomför avtalad verksamhet. 

Revisionen sammanfattande bedömning är att nämndernas interna kontroll vad gäller privata utförare 
inte bedöms vara tillräcklig. 

Revisionens rekommendationer är ställda till nämnderna för teknik, fritid och kultur samt 
socialnämnden, men då flera av dessa berör styrformer och rutiner som bör vara gemensamma i 
Vaxholms stad svarar kommunstyrelsen på granskningen utifrån sin ledande och samordnade roll.  

Nämndernas svar biläggs ärendet och har överlämnats till revisionen.

Kommunstyrelsens svar

Kommunstyrelsen har tagit fram ett program för mål och uppföljning av privata utförare som 
kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om under sitt första sammanträde 2020. Programmet ska 
stärka uppföljning  och insyn av privata utförare på politisk nivå. Dessutom bidrar programmet med ett 
gemensamt ramverk och gemensam struktur för hur kommunen förhåller sig och agerar vid upphandling 
av privata utförare av kommunala angelägenheter samt hur avtal följs upp och rapporteras till 
nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Programmet har varit på remiss till alla nämnder och kommer att vara utgångspunkt för hur nämnderna 
utvecklar sina arbetssätt. 

För att konkretisera programmet i arbetssätt och rutiner kommer en arbetsgrupp att bildas med 
representanter från ekonomi- och upphandlingsenheten, socialförvaltningen och 
stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgruppen kommer att genomföra sitt arbete under 2020. 

Yrkanden
Noteras till protokollet att Anders Haglund (S), ordförande revisionen, yttrar sig i ärendet. 

Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
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Handlingar
 Protokollsutdrag KS 2020-02-06 § 23
 Protokollsutdrag AU 2020-01-22/§ 7
 Tjänsteutlåtande, Jennie Falk Eriksson, 2019-11-28
 Revisionsrapport- Granskning av nämndernas kontroll av privata utförare, 2019-11-04
 Beslut TFK 2019-12-12/§ 54, Svar på revisionsrapport: Granskning av nämndernas kontroll av privata 

utförare
 Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport Granskning av nämndernas kontroll av privata utförare, 

Nämnden för teknik fritid och kultur, 2019-11-26
 Beslut SN 2019-12-10/§ 107, Svar på revisionsrapport – Granskning av nämndernas kontroll av 

privata utförare
 Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport Granskning av nämndernas kontroll av privata utförare, 

Social nämnden 2019-11-26

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Anders Haglund, förtroendevald revisor Vaxholms stad

För kännedom: Jennie Falk Eriksson, klk
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Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 8 Svar på motion från Peter Lindqvist (-) och Rickard Gille (-) om 
medborgardialog samt medborgarförslag - 
minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige 2019-09-23 § 
52

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås avseende yrkande om införande av medborgarförslag och anses i övrigt besvarad med 
hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtanden daterade 2019-08-14 samt 2020-01-17. 

Ärendebeskrivning
Peter Lindqvist (-) och Rickard Gille (-) yrkar i rubricerad motion att Vaxholms stad inleder samarbete 
med SKR (tidigare SKL) i syfte att utveckla och implementera metoden ”medborgardialog” samt att 
medborgardialog integreras som en del av stadens styrning och verksamhetsutveckling. Vidare yrkar 
motionärerna att medborgarförslag införs i Vaxholm stad från och med 1 januari 2020. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-23 § 52 att återremittera ärendet, enligt regeln om 
minoritetsåterremiss, med motivering att motionssvaret behöver kompletteras med kommunstyrelsens 
uppfattning om Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) metodik för medborgardialog. 

Medborgardialog är ett område som förvaltningen, tillsammans med stadens förtroendevalda, jobbat 
aktivt med de senaste åren. Under förra mandatperioden testades flera olika nya arbetssätt för att 
utveckla dialogen med stadens medborgare. Exempelvis genomfördes politikercafeér i samband med ett 
flertal fullmäktigesammanträden där det fanns möjlighet för medborgare att träffa stadens politiker och 
diskutera aktuella frågor. Kommunen har också mött medborgare vid ö-möten på Tynningö, Rindö-
Skarpö samt Resarö. Vid dessa möten har stadens medborgare kunnat träffa representanter från 
stadens förvaltningar samt andra aktörer såsom Roslagsvatten för att diskutera aktuella frågor i 
Vaxholm. Under våren 2019 inleddes även arbetet med Vaxholms stads nya översiktsplan (Vaxholm 
2040) samt en ny hållbarhetsstrategi där medborgare i Vaxholm har haft möjlighet att ge sin syn på 
Vaxholm idag och hur Vaxholm ska fortsätta utvecklas till år 2040. Fler än 1000 personer svarade på den 
webbenkät som skickades ut och cirka 50 personer deltog vid ett dialogmöte (open-space) på temat i 
Kronängsskolans aula. Under hösten genomfördes även en cykelturné med besök på flera av stadens öar 
för att prata vidare om Vaxholms stads översiktsplan. Syftet var att möta både fritids- och fastboende 
samt företagare för att diskutera hur Vaxholms fysiska miljö ska utvecklas i ett långsiktigt och hållbart 
perspektiv. Insatserna för dialog och medborgardeltagande bedöms ha nått ut brett vad gäller både 
ålder och kön. Transparens och återkoppling är viktiga delar i ett framgångsrikt arbete med 
medborgardeltagande och dialog. Under hösten 2019 genomfördes därför en utställning i Rådhuset där 
materialet från medborgardialogen visades för allmänheten. 

Utöver ovan nämnda exempel var det även, vid kommunstyrelsens strategidag (under våren 2019), 
särskilt fokus på medborgardialog då SKR (tidigare SKL) var inbjudna för information och inspiration till 
förvaltning och förtroendevalda i ämnet. Vid detta tillfälle fick de förtroendevalda i kommunstyrelsen ta 
del av SKR:s modell för medborgardialog samt exempel från andra kommuner på när medborgardialog 
fungerat bra och mindre bra. 

Ovan insatser är exempel på medbordialoger som genomförts under de senaste åren i Vaxholms stad 
där flera olika metoder har använts med varierande resultat. Kommunledningskontoret lägger ingen 
värdering i om Vaxholms stad bör ansluta sig till en specifik modell/metod för medborgardialog, 
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exempelvis SKL:s metod för medborgardialog. Det är nog dock av större betydelse att det finns en 
strategi bland kommunens politiker och tjänstepersoner för i vilka sammanhang och frågor 
medbordialog som verktyg ska användas.   

Kommunledningskontoret hänvisar i övrigt till tidigare svar i tjänsteutlåtande daterat 2019-08-14.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C), Per-Eric Grön (M) samt Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
beslutsförslag. 

Rickard Gille (-), Sara Strandberg (V) samt 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 20 ja-röster, 6 nej-röster och 5 som avstår bifaller 
kommunstyrelsens beslutsförslag (i enlighet med bilaga 1 till protokollet).  

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 19:37-19:49.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-02-06 § 25
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-01-17
Protokollsutdrag KF 2019-09-23 § 52
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-08-14
Motion av Peter Lindqvist (-) och Rickard Gille (-) om medborgardialog och medborgarförslag. 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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§ 9 Svar på motion (V) om Arkitekturpolicy för Vaxholm

Kommunfullmäktiges beslut
Motion om Arkitekturpolicy för Vaxholm anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Motionen från Sara Strandberg/ Vänsterpartiet gällande Arkitekturpolicy för Vaxholm yrkar att 
Vaxholms stad tar fram en arkitekturpolicy som grundas på vår kulturmiljö samt har ett långsiktigt 
perspektiv på hållbarhet ur ekologisk, social, ekonomisk och kulturell synvinkel.

Förvaltningens svar:
Förvaltningen delar uppfattningen att kvalitets- och gestaltningsfrågor behöver lyftas fram och 
diskuteras. En fördjupning i frågan kommer att göras i arbetet med den nya översiktsplanen Vaxholm 
2040. Det är också lämpligt att ta fram en arkitekturstrategi/policy eller ett arkitekturprogram för 
Vaxholms stad. En arkitekturstrategi kan vara ett stöd vid framtagande av detaljplaner, i handläggning 
av bygglovsärenden och vid förvaltning och exploatering av fastigheter.

Frågan är aktuell genom det nationella mål för arkitektur-, form- och designpolitiken som Riksdagen 
antog i maj 2018. ”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat 
samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka 
utvecklingen av den gemensamma miljön.”

Mer information om arkitekturpolitiken finns bland annat på Boverkets webb: 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arkitekturpolitiken/

För kopplingen mellan arkitektur och Plan- och bygglagen, se gärna Boverkets film med riksarkitekten 
Helena Bjarnegård https://www.youtube.com/watch?v=ISuuHd7qkmw

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

Sara Strandberg (V) samt Lars Arb Zackrisson (-) 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 20 ja-röster mot 11 nej-röster bifaller 
kommunstyrelsens beslutsförslag (i enlighet med bilaga 1 till protokollet).  
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Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-02-06 § 14
Protokollsutdrag PLU 2020-01-22/§ 6
Tjänsteutlåtande, 2019-12-10
Motion från Sara Strandberg (V) om Arkitekturpolicy för Vaxholm, 2019-09-09

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Kristina Henschen kristina.henschen@vaxholm.se
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§ 10 Svar på motion (MP) om solpaneler på lämpliga kommunala 
fastigheter

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.

2. Nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att utföra förstudie.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har skickat in en motion rörande solpaneler som energikälla. Förvaltningens förslag är att 
Fastighetsenheten under 2020 i samråd med Hållbarhetsenheten samt Bygglovsenheten utför en 
förstudie för att kunna ta fram en  investeringsplan för solceller och solpaneler.

Yrkanden
Bengt Sandell (S) samt Marie-Louise Westerberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Sara Strandberg (V) 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. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-02-06 § 17
Protokollsutdrag TFK 2019-12-12/§ 58
Tjänsteutlåtande, Remissvar på motion om solpaneler, 2019-11-21
Motion om solpaneler på lämpliga kommunala fastigheter
Missiv - svar på motion om solpaneler på lämpliga kommunala fastigheter

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Josefin Sjöstedt Berggren, Fastighetsenheten

Kommunstyrelsen

För kännedom: Alexander Wahlstedt, Fastighetsenheten
Kristina Eriksson, Hållbarhetsenheten
Christoffer Amundin, SBN
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§ 11 Insynsplatser i kommunstyrelsen - utvärdering

Kommunfullmäktiges beslut
Insynsplatser i kommunstyrelsen ska väljas för återstoden av mandatperioden (2019-02-17- 2022-10-14) 
för partier som sitter i kommunfullmäktige men inte är representerade i kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-18 § 9 att:

Insynsplatser ska införas i kommunstyrelsen för partier som sitter i kommunfullmäktige men inte har 
närvaro i kommunstyrelsen. Partierna har rätt till en ordinarie och en ersättare, endast en närvarar vid 
kommunstyrelsen åt gången. Syftet är att alla partier ska kunna förbereda sig inför kommunfullmäktige 
och få tillgång till kommunstyrelsens handlingar.

Med insynsplats menas en lyssnarplats i frågor som inte rör sekretess. Det innebär inte yttranderätt eller 
rätt att lägga förslag eller protokollsanteckningar.

Personerna väljs av kommunfullmäktige, mandatet är personligt.

Insynsplats ger inte upphov till mötesarvode.

Insynsplatserna utvärderas efter ett år.

I övrigt lyder insynsplatserna under samma regelverk, inklusive jäv, som för övriga ledamöter och 
ersättare.

Vid samma sammanträde valde kommunfullmäktige en insynplats samt en ersättare i kommunstyrelsen 
från (KD) respektive (SD) med mandatperiod 2019-02-17 – 2019-12-31. 

Kommunledningskontoret har stämt av frågan om insynsplatser i kommunstyrelsen med de styrande 
partierna (C), (L) och (S) som föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta:
Insynsplatser i kommunstyrelsen ska väljas för återstoden av mandatperioden (2019-02-17- 2022-10-14) 
för partier som sitter i kommunfullmäktige men inte är representerade i kommunstyrelsen.

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

Karl Olof Fagerström (WP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med tillägget att 
representanterna på insynsplatserna ska få yttranderätt i kommunstyrelsen. 

Lars Lindgren (M) samt Malin Forsbrand (C) yrkar avslag till Karl Olof Fagerströms (WP) tilläggsyrkande. 

Ordföranden konstaterar att Karl Olof Fagerströms (WP) tilläggsyrkande inte tillhör det ärende som är 
berett av kommunstyrelsen och att kommunfullmäktige med anledning av beredningstvånget inte kan 
ta ställning till yrkandet. 

Ordföranden konstaterar därav att endast ett förslag till beslut föreligger finner bifall till 
kommunstyrelsens beslutsförslag. 
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Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-02-06 § 26
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-01-21
Protokollsutdrag KF/2019-02-18 § 9
Protokollsutdrag KF/2019-02-18 § 12

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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§ 12 Reviderad inträdesordning för kommunstyrelsen och nämnder

Kommunfullmäktiges beslut
Reviderad inträdesordning i kommunstyrelsen och nämnder 2019-2022 fastställs enligt följande:

För 
(M)

(M) (KD) (L) (C) (S) (SD) (WP) (MP) (V)

För (L) (L) (C) (S) (M) (KD) (MP) (V) (WP)

För (C) (C) (L) (S) (M) (MP) (KD) (WP) (V)

För 
(KD)

(KD) (M) (C) (SD) (L) (S) (MP) (V) (WP)

För 
(MP)

(MP) (V) (PL) (C) (S) (L) (M) 

För (S) (S) (C) (L) (V) (M) (MP) (WP)

För (V) (V) (MP) (PL) (S) (C) (L) (WP) (KD) (M) (SD)

För 
(WP)

(M) 

För 
(SD)

(SD) (KD) (WP) (M)

För 
(PL*)

(PL) (V) (MP) (S) (C) (L) (WP) (M) (KD) (SD)

*PL=Partilösa i valteknisk samverkan
Om det finns mer än en ersättare från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits i protokollet 
då nämnden valdes.

Ärendebeskrivning
Reviderad inträdesordning för kommunstyrelsen och nämnder 2019-2022 ska fastställas efter inkomna 
förslag från respektive parti/grupp i kommunfullmäktige

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Nämndsekreterare
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§ 13 Val och entlediganden

Kommunfullmäktiges beslut
Entlediganden:

Jonas Forsberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Begäran om ny 
sammanräkning lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Margaretha Pettersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Begäran om 
ny sammanräkning lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Jonas Forsberg (S) entledigas från sina uppdrag som ordförande i arvodeskommittén och ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning. Uppdragen lämnas vakanta. 

Jonas Forsberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i socialnämnden 
från och med 1 april 2020. Uppdraget lämnas vakant. 

Margaretha Pettersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. Uppdraget 
lämnas vakant. 

Ingemar Wemmenhög (WP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 

Adrian Brunkhorst (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden. 

Henrik Thunell (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden. 

Carl-Magnus Broström (WP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden. 

Fyllnadsval:

Christopher Day (WP) väljs till ersättare i kommunstyrelsen med fastställd mandatperiod 2020-02-19 – 
2022-12-31. 

Fredrik Östman (C) väljs till ersättare i krisledningsnämnden med fastställd mandatperiod 2020-02-19 – 
2022-12-31. 

Annicka hörnsten Blommé (M) väljs till ersättare i krisledningsnämnden med fastställd mandatperiod 
2020-02-19 – 2022-12-31. 

Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) väljs till ersättare i krisledningsnämnden med fastställd 
mandatperiod 2020-02-19 – 2022-12-31. 

Sara Strandberg (V) väljs till ersättare i krisledningsnämnden med fastställd mandatperiod 2020-02-19 – 
2022-12-31. 

Övriga val:

1. Insynsplats i kommunstyrelsen (för partier representerade i kommunfullmäktige men inte i 
kommunstyrelsen) med mandattid 2019-02-19-2022-10-14
Representant Kjetil Rindal (KD)
Ersättare Kerstin Olander (KD) 
Representant Klas Beskow (SD)
Ersättare Juha Rapola (SD) 

22



Protokoll
2020-02-17

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Noteras till protokollet att Jan Eriksson (MP), revisor, inte längre är vald med undantag för granskning av 
kommunstyrelsens verksamhet. 

Nomineringar
Waxholmspartiet har inför kommunfullmäktiges sammanträde inkommit med skriftlig nominering av  
Christofer Day (WP) till ersättare i kommunstyrelsen. 

Sara Strandberg (V) nominerar Gunilla Lauthers (V) till ersättare i kommunstyrelsen. 

Proposition
Ordföranden konstaterar att det finns två nomineringar till en av platserna som ersättare i 
kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på de både nomineringarna var för sig och finner att
kommunfullmäktige väljer Christoffer Day (WP) till ersättare i kommunstyrelsen med fastställd 
mandatperiod 2020-02-19 – 2022-12-31.

Handlingar
Begäran om entledigande från Jonas Forsberg (S), 2020-01-28
Begäran om entledigande från Margaretha Pettersson (S), 2020-02-06
Begäran om entledigande från Ingemar Wemmenhög (WP), 2020-02-07
Begäran om entledigande från Adrian Brunkhorst (C), 2019-12-18
Begäran om entledigande från Carl-Magnus Broström (WP), 2020-02-10
Begäran om entledigande från Henrik Thunell (M), 2020-02-10

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet, löneenheten
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§ 14 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Följande motioner anmäls: 
Motion av Lars Arb Zackrisson (-): Utredning om permanenta skollokaler i Vaxholms kommun (KS 
2020/26.291)

Motion av Lars Arb Zackrisson (-) om redovisning av kostnader gällande Norrbergsprojektet med alla 
kringprojekt (KS 2020/27.705). 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att motionerna överlämnas till kommunstyrelsens för beredning och finner bifall till 
eget yrkande.

Handlingar
Motion av Lars Arb Zackrisson (-): Utredning om permanenta skollokaler i Vaxholms kommun
Motion av Lars Arb Zackrisson (-) om redovisning av kostnader gällande Norrbergsprojektet med alla 
kringprojekt

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet 
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