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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-23

Plats och tid: Kronängsskolans aula, kl. 18:30
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Vid förhinder: Meddela ersättare och kristoffer.staaf@vaxholm.se.
Information: Allmänhetens frågestund: Frågor som ska ställas på den öppna frågestunden 

ska ha inkommit till kansliet senast kl. 17:00 måndagen innan sammanträdet. 
Du läser själv upp din fråga på den öppna frågestunden. Eventuella frågor ska 
vara kansliet tillhanda senast den 16 september kl. 17:00.

  Ärende    Beskrivning                          Föredragande

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

2 Information från revisorerna Revisorerna

3 Svar på interpellation Malin Forsbrand (C)

4 Reviderad dagvattenstrategi 2019 Malin Forsbrand (C)

5 Ekonomiskt utfall januari-juni 2019 Malin Forsbrand (C)

6 Svar på motion från Sverigedemokraterna avseende 
utökad färjetrafik på Oxdjupsleden

Malin Forsbrand (C)

7 Svar på motion från Sverigedemokraterna avseende 
permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm

Malin Forsbrand (C)

8 Svar på motion från Sverigedemokraterna avseende 
färjeläget i Vaxholm

Malin Forsbrand (C)
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9 Svar på motion från Peter Lindqvist (-) och Rickard Gille (-) 
om medborgardialog samt medborgarförslag

Malin Forsbrand (C)

10 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2, 
2019

Lena Hallberg (C)

11 Inkomna motioner Karin Enström (M)

12 Val och entlediganden (Nämndemän Attunda tingsrätt) Karin Enström (M)

13 Revidering av inträdesordning för kommunstyrelsen och 
nämnder 2019-2022

På förslag från respektive 
parti

Karin Enström (M) Kristoffer Staaf
Ordförande Sekreterare
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Svar på interpellation om barnperspektiv och hushållning med kommunens resurser från 
Lasse Zackrisson, Waxholmspartiet

Kommunfullmäktige den 23 september 2019

Barn och ungdomar ska ha den bästa starten i livet med en högklassig förskola och skola. 
Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet. Därför investerar vi i 
våra skolor och förskolor. 

Därför valde det tidigare alliansstyret att investera i en ny högstadieskola, Kronängsskolan, som 
ersätter den gamla, Norrbergsskolan. Bra skolor ingår i att ha ett barnperspektiv.

Till de konkreta frågorna. 

Fråga 1. Har kommunen gjort några ansträngningar att lösa frågan om att skjuta upp 
rivningen med Besqab – i enlighet med Jan Holmbeck från Naturskyddsföreningens 
förslag?

Först och främst är det svårt att svara på en fråga som hänvisar till vad en annan person uttryckt. 
Men vad som tros åsyftas är ett förslag om att skjuta på rivningen av Norrbergsskolan. Detta 
genom att be Lantmäteriet om tid för att påbörja rivning efter att planen vunnit laga kraft. 

I köp och genomförandeavtalet med Besqab så har Vaxholms stad ansvar för att iordningställa 

marken inför exploatörens tillträde av marken, byggnader som finns på marken behöver rivas. 

Denna rivning är påbörjad. Det var viktigt att rivningen påbörjades före den 3 augusti 2019 

eftersom rivningslovet annars hade gått ut och en ny ansökan hade behövt göras. En process som 

kan bli tidsödande och kostsam såväl för Vaxholms stad som för exploatören.

Utöver detta fanns också en annan aspekt till att påbörja rivning. Efter det att köp- och 

genomförandeavtalet tecknades i juni förra året så lämnades ansökan om fastighetsbildning in till 

Lantmäteriet. Detta måste enligt fastighetsbildningslagen ske inom sex månader efter avtalets 

undertecknande. Eftersom detaljplanen är under prövning av överinstans och ännu inte har fått 

laga kraft så vilandeförklarar Lantmäteriet i enlighet med praxis själva ansökan tills planen vinner 

laga kraft. Då planen får laga kraft tar förrättningen vid igen och Lantmäteriet genomför ansökan. 

Här finns inte möjlighet, i enlighet med känd praxis, att fortsätta vilandeförklara ansökan. Det i 

princip enda särskilda skälet enligt praxis som finns för att vilandeförklara en ansökan är en 

pågående detaljplaneprocess. 

Så fort planen får laga kraft så tar alltså fastighetsbildningen vid och börjar processas, men om 

inte rivningen har påbörjats så kan inte de nya tomterna bildas och Lantmäteriet avslår 
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förrättningen. En ny ansökan krävs, vilket i sin tur förutsätter att ett nytt köp- och 

genomförandeavtal skulle behöva tecknas av kommunfullmäktige. Sådan tidsförskjutning samt att 

sätta avtalet i sådan risk skulle sannolikt kunna föranleda skadeståndsprocess driven av 

exploatören. Det skulle kunna anses att vi inte hållit oss till att göra de åtgärder som vi förväntas 

göra. 

Vaxholms stads egna byggnationer, SÄBO och den kommande förskolan är också direkt beroende 

av tidsplanen. 

En sammantagen bedömning har gjort att Vaxholms stad valt att hålla sig till avtalet, och sina 

åtaganden, och valt att riva skolan i enlighet med det ansökta och beviljade rivningslovet. 

Fråga 2. Hur motiverar du den inre rivningen av Norrbergsskolan som nu stått tom i två 
år? Varför har ni inte använt Norrbergsskolan till dess att alla nya planer vunnit laga 
kraft?

Ambitionen har hela tiden varit att Norrbergsskolan ska rivas, sedan har rivningen blivit 
uppskjuten bland annat därför att den nya förskolan Blynäsviken drog ut på tiden och för att vi 
inte ville riva så länge förskoleverksamheterna var kvar på Norrberget. 
Men i samband med att högstadieeleverna flyttade ur Norrbergsskolan tittade tekniska enheten på 
möjligheten att fortsätta slöjdverksamhet för Vaxö skola här. Alternativet var dock inte 
försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Bland annat på grund av de uppskattade 
driftskostnaderna på cirka miljon kronor om skolan inte tas ur bruk.
Därför beslutade barn och utbildningsnämnden att Vaxö skolas slöjd skulle bedrivas kortsiktigt på 
Rindö skola eller annan F-6 skola. Långsiktigt ska slöjd och nya lektionssalar byggas i anslutning 
till Vaxö skola. Detta beräknas kunna vara klart till våren. 
Detta löstes sedan genom att Vaxö skola har fått slöjdundervisning på Storstugan. 
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Interpellation 

Till Kommunfullmäktige i Vaxholm 

 

 

KF-möte 17 juni 2019 

Waxholmspartiet, Lasse Zackrisson 

 

Frågan ställs till:  

Malin Forsbrand 

 

 

Rubrik: Barnperspektiv och hushållning med kommunens resurser 

 

Fina ord i politiken kan lätt bli tomma floskler. Ta ordet ”barnperspektiv” till exempel. I 

programmet för mittensamverkan kan vi läsa att barnperspektivet ska genomsyra all 

verksamhet.  Där står också att paviljonger ska ersättas av permanenta lokaler. Malin 

Forsbrand, du har haft ledande position i Vaxholms politik i många år nu. Men i praktisk 

politik har paviljongerna bara blivit ännu fler.  Och vissa har haft provisoriska tillstånd och 

varit placerade på samma ställe i upp till 15 år. Många barnkullar har gått hela sin 

förskoleperiod i baracker.  

  

Istället för att planera nya förskolor så har kommunen projekterat nya baracker på Vitsippan, 

för åtskilliga miljoner kronor. Pengar som borde komma barnen tillgodo på ett mycket bättre 

sätt. Samtidigt har ni i den nuvarande alliansen i förtid drivit igenom rivningslov för 

kommunens fina förskolor på Norrberget. En förskola som gott och väl hade kunnat användas 

tills den nya detaljplanen för Norrberget gått igenom.  

  

För två år sedan gjordes en inre rivning av slöjdsalarna på Norrberget. Sedan dess har barnen 

vid Vaxö skola saknat bra slöjdundervisning i närheten till deras skola. Vi har sett att 

kommunen planerar att bygga en ny stor skolbyggnad på Vaxö´s lilla skolgård som bl.a. ska 

innehålla slöjdsalar. Det är mycket osäkert om den byggnaden får bygglov och någon 

kommunal mark för en sådan exploatering i närheten saknas. Men fortfarande finns 

Norrbergsskolan kvar som en nödvändig kommunalt ägd resurs till allehanda kommunala 

långsiktiga och hållbara verksamheter.  

Alla dessa beslut som du medverkat till saknar barnperspektiv och innebär även ett gigantiskt 

slöseri med våra skattepengar. 

 

Det finns stora behov av billiga lokaler från civilsamhället, Vaxöbarnen saknar relevant 

slöjdundervisning och barnen på Vaxö går i baracker som nu stått placerade på Vaxö skolgård 

i 15 år. Nuvarande alliansen skyller på avtalsbrott om inte skolorna på Norrberget rivs innan 3 

augusti, men frågan är om tillräckliga ansträngningar gjorts för en annan lösning.  

  

Alla kostnader som uppkommer på grund av Norrberget saknar en långsiktig budgetplan. 

Ingen vet idag vad Norrbergsprojektet kostar oss skattebetalare. Den enda siffra vi har fått är 

gällande ett skadestånd, om avtal ej fullföljs, men den totala kostnaden i markarbete, 

uppställande av provisoriska lokaler och många andra uppkomna kostnader saknas. Dessutom 

tycks ingen från den politiska ledningen tagit upp hur detta påverkar barnens och personalens 

situation utifrån deras arbetsmiljö. Jag efterlyser en revisorsgranskning när det gäller både 

ekonomi och kvalitet. 
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Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor 
  

Har kommunen gjort några ansträngningar att lösa frågan om att skjuta upp rivningen med 

Besqab – i enlighet med Jan Holmbeck från Naturskyddsföreningens förslag?  

  

Hur motiverar du den inre rivningen av Norrbergsskolan som nu stått tom i två år? Varför har 

ni inte använt Norrbergsskolan till dess att alla nya planer vunnit laga kraft?  

 

Lars Arb Zackrisson (WP) 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-09-12

Änr KS 2019/175.303
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 107 Reviderad dagvattenstrategi 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reviderad dagvattenstrategi 2019, Vaxholms stad godkänns.

Ärendebeskrivning
Vaxholms antog 2014 en VA-plan för utbyggnaden av allmänt VA inom kommunen. I VA planen ligger 
dagvattenstrategin.  Under 2017 fick kommunen ett uppdrag med syftet att upprätthålla en aktuell 
VA-plan och dagvattenstrategi.

Dagvattenstrategins syfte är att
• tydliggöra hanteringen av rening och/eller fördröjning av dagvatten ur ett helhetsperspektiv
• skapa förutsättningar för en enhetlig bild och hantering av dagvattenfrågor i 

samhällsplaneringens alla skeden, inklusive drift och underhåll
• visa förbättringsåtgärder för dagvatten så att miljökvalitetsnormerna för vatten nås 2027

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU § 32/2019-08-28
Dagvattenstrategi 2019 - Vaxholms stad
Tjänsteutlåtande 2019-08-12, Dagvattenstrategi 2019 – Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ammi Wohlin, klk

För kännedom: Marie Wiklund, klk                                                      
Susanne Edén, sbf
Terees von Stedingk, Roslagsvatten
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-08-28

Änr KS 2019/175.303
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 32 Reviderad dagvattenstrategi 2019

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Reviderad dagvattenstrategi 2019, Vaxholms stad godkänns.

Ärendebeskrivning
Vaxholms antog 2014 en VA-plan för utbyggnaden av allmänt VA inom kommunen. I VA planen ligger 
dagvattenstrategin.  Under 2017 fick kommunen ett uppdrag med syftet att upprätthålla en aktuell 
VA-plan och dagvattenstrategi.

Dagvattenstrategins syfte är att
• tydliggöra hanteringen av rening och/eller fördröjning av dagvatten ur ett helhetsperspektiv
• skapa förutsättningar för en enhetlig bild och hantering av dagvattenfrågor i 

samhällsplaneringens alla skeden, inklusive drift och underhåll
• visa förbättringsåtgärder för dagvatten så att miljökvalitetsnormerna för vatten nås 2027

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Dagvattenstrategi 2019 - Vaxholms stad
Tjänsteutlåtande 2019-08-12, Dagvattenstrategi 2019 – Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ammi Wohlin, klk

För kännedom: Marie Wiklund, klk                                                      
Susanne Edén, sbf
Terees von Stedingk, Roslagsvatten

8



Tjänsteutlåtande
2019-08-12

Änr KS 2019/175.303
1 av 3

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Reviderad dagvattenstrategi 2019

Förslag till beslut
Kommunens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta; 

Reviderad dagvattenstrategi 2019, Vaxholms stad godkänns.

Sammanfattning
Vaxholms antog 2014 en VA-plan för utbyggnaden av allmänt VA inom kommunen. I VA planen ligger 
dagvattenstrategin.  Under 2017 fick kommunen ett uppdrag med syftet att upprätthålla en aktuell VA-
plan och dagvattenstrategi.

Dagvattenstrategins syfte är att
• tydliggöra hanteringen av rening och/eller fördröjning av dagvatten ur ett helhetsperspektiv
• skapa förutsättningar för en enhetlig bild och hantering av dagvattenfrågor i 

samhällsplaneringens alla skeden, inklusive drift och underhåll
• visa förbättringsåtgärder för dagvatten så att miljökvalitetsnormerna för vatten nås 2027

Bakgrund
Vaxholms antog 2014 en VA-plan för utbyggnaden av allmänt VA inom kommunen. I VA planen ligger 
dagvattenstrategin.  För att dokumentet ska fortsätta vara ett relevant styrdokument bör det anpassas 
efter rådande förutsättningar. Under 2017 fick kommunen ett uppdrag med syftet att upprätthålla en 
aktuell VA-plan och dagvattenstrategi och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar allmän va-
anläggning. 

I projektplanen är ett av målen att

 Dagvattenstrategi  ska förtydligas med  strategiska åtgärder utifrån en helhetssyn, en 
systemnivå, som inte bara berör detaljplaneprocessen

Utifrån projektmålet har kontoret valt att plocka ut dagvattenstrategin ur VA planen.

Kommunledningskontoret
Annmari Wohlin
Miljöstrateg
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Tjänsteutlåtande
2019-08-12

Änr KS 2019/175.303
2 av 3

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads dagvattenstrategi ska utgöra en grund till arbetet med en hållbar dagvattenhantering. 
Det innebär att en samsyn i Vaxholms stad ska finnas runt översvämningsrisker i ett förändrat klimat 
samt föroreningsbelastning i kommunens vattenförekomster.  Dagvattenstrategin förtydligar VA- 
policyns intentioner avseende dagvatten. 

Dagvattenstrategin angår alla led i samhällsbyggandet; planläggning, exploatering, byggnation, 
infrastruktur och naturvård. Dagvatten hanteras av olika aktörer och ansvarsfrågan behöver vara tydlig. 
Samtidigt aktualiseras dagvatten vid all ny-, till- och ombyggnad, vilket gör att denna vägledning berör 
såväl tjänstepersoner, byggaktörer som fastighetsägare. 

Ett förebyggande arbete utförs av Vaxholms stad genom information och rådgivning till berörda aktörer. 
Verksamhetsutövaren är enligt Miljöbalken den som är ansvarig för att följa balkens bestämmelser, 
gällande miljökvalitetsnormer och övrig relevant lagstiftning som berör dagvatten. 
Verksamhetsutövaren är den som ansvarar för sin egenkontroll. Tillsynsmyndigheten ansvarar för tillsyn 
av, och i vissa fall för prövning av, verksamhetsutövares dagvattenrelaterade verksamheter och 
åtgärder.

Dagvattenstrategins syfte är att
• tydliggöra hanteringen av rening och/eller fördröjning av dagvatten ur ett helhetsperspektiv
• skapa förutsättningar för en enhetlig bild och hantering av dagvattenfrågor i 

samhällsplaneringens alla skeden, inklusive drift och underhåll
• visa förbättringsåtgärder för dagvatten så att miljökvalitetsnormerna för vatten nås 2027

För att nå en hållbar dagvattenhantering har följande fem strategier formulerats:

• Minska mängden föroreningar i dagvatten för att förbättra vattenkvaliteten i recipienten
• Fördröj och utjämna dagvattenflöden och minska konsekvenserna vid översvämning

Bevara en naturlig vattenbalans och påverka inte grundvattenbildning negativt
• Berika bebyggelsemiljön med blå resurser som värdeskapare
• Säkra en funktionell dagvattenhantering genom planering, tydlig ansvarsfördelning och 

miljömässig kostnadseffektivitet
Varje strategi förklaras och några ytor lyfts fram i fokus.

Nulägesbeskrivningen innehåller lagstiftning, åtgärdsnivå och recipienter. I bilaga 1 är 
ansvarsfördelningen klarlagd.

Bedömning
Dagvattenstrategin är uppdaterad efter aktuella åtaganden och rådande förutsättningar.

Måluppfyllelse
Dagvattenstrategin är en vägledning för flera aktörer att agera runt föroreningshalter. Samtidigt är 
strategin en del av arbetet för att förbättra vattenkvaliteten och nå miljökvalitetsnormerna, MKN 2027
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Tjänsteutlåtande
2019-08-12

Änr KS 2019/175.303
3 av 3

Finansiering
För kommunikation och planering tillkommer inga extra kostnader. Vid konkreta åtgärder läggs en 
budget för varje enskilt projekt.

Förslagets konsekvenser
Vaxholms stad har ett åtagande att nå miljökvalitetsnormerna, MKN 2027 samt att påbörja arbetet med 
klimatrelaterade risker som t.ex. dagvattenfrågan.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning bör ske en gång per mandatperiod.

Handlingar i ärendet
 Dagvattenstrategi 2019 - Vaxholms stad
 Tjänsteskrivelse Dagvattenstrategi 2019 – Vaxholms stad

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Ammi Wohlin, klk

För kännedom: Marie Wiklund, klk                                                      
Susanne Edén, sbf
Terees von Stedingk, Roslagsvatten
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Bilaga 1 Ansvarsfördelning  
 

 

 Ansvarsområde Processen Projektering och kontroll Byggprocessen Drift- och underhåll Tillsyn/Övrigt 

Kommunlednings-
kontoret 

Har det övergripande strategiska 
ansvaret för samhälls- och 
bebyggelseplanering genom 
planeringens miljöpåverkan 
gällande dagvatten. Arbetet sker 
genom att ta fram styrdokument 
runt vattenstrategiska frågor, som 
tas fram på hållbarhetsenheten. 

● Beaktar att dagvattenfrågan 
är en betydelsefull faktor i 
enskilda vattenförekomsters 
åtgärdsprogram för att nå 
MKN 

● Informerar och 
kommunicerar 
dagvattenstrategin till 
intressenter 

● Tar fram Strategiska 
dokument som 

- kartlägger kunskap och 
utveckling på 
övergripande nivå 
gällande hållbar 
dagvattenhantering  

- utarbetar handlingsplaner 
med mål och aktiviteter 
runt insatser för hållbar 
dagvattenhantering 

    

 

Fortsättning nästa sida.  
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 Ansvarsområde Processen Projektering och kontroll Byggprocessen Drift- och underhåll Tillsyn/Övrigt 

Stadsbyggnad, plan 
 

Klarlägger många frågor i 
inledningsskedet av 
planprocessen som sedan utgör 
underlag för det fortsatta arbetet. 
Under planeringen utarbetas 
detaljplanen som är juridiskt 
bindande och som påverkar 
dagvattenhanteringen i ett 
område. Detaljplanen anger hur 
avlopps- och dagvattenfrågan ska 
lösas samt hur omkringliggande 
områden ska säkras mot kraftiga 
skyfall och översvämningar. 

● Integrerar de fem dagvatten- 
strategierna i planarbetet  

 
Översiktsplaneprocessen 
● Pekar ut mark för 

dagvattenhantering 
 

Detaljplaneprocessen 
● Involverar alla berörda 

parter tidigt genom 
samordning  

● Tar fram dagvattenutredning 
i enlighet med 
Roslagsvattens checklista och 
enhetens mall 

● Följer Svenskt vattens 
publikation P105 “Hållbar 
dag- och 
dränvattenhantering” samt 
P110 ”Avledning av dag- 
drän- och spillvatten” 

● Bedömer om någon form av 
dagvattenanläggning behövs 
och vem som har ansvaret  

● Säkerställer att de åtgärder 
vidtas som behövs för att 
miljökvalitetsnormerna, MKN 
för vatten ska kunna följas 
genom t.ex. LOD.  

● Samordnar skyddsåtgärder 
vid planeringen för att 
hantera farligt gods med 
planering av 
dagvattenanläggningar 

● Säkerställer att 
dagvattenhanteringen kan 
lösas inom planen genom att 
t.ex. avsätta markytor, ex. 
marken får inte hårdgöras 
(minst 50 %) eller U områden 
för allmänna ledningar inom 
kvartersmark 

● Prioriterar om möjligt öppna 
dagvattenlösningar, som kan 
utgöra ett positivt inslag i 
bebyggelsen 

    

Forts. Nästa sida 
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 Ansvarsområde Processen Projektering och kontroll Byggprocessen Drift- och underhåll Tillsyn/Övrigt 

Stadsbyggnad, plan 
forts. 

 ● Säkerställer genom 
detaljplanen att skyfall kan 
omhändertas på ett säkert 
sätt t.ex. sekundära 
avrinningsvägar, ytor som 
kan översvämmas 

● Redovisar 
dagvattenhanteringen i 
planbeskrivningen enligt de 
fem dagvattenstrategierna 

● Anger lägsta 
grundläggningshöjd enligt 
Länsstyrelsen riktlinjer och 
rekommendationer 

● Anger i detaljplanen vilka 
plan- och 
egenskapsbestämmelser som 
är indirekt relevanta för 
planens dagvattenhantering 

    

Stadsbyggnad, bygglov Ansvarar för att säkerställa att 
detaljplanens krav på placering 
och nivåer uppfylls innan en 
fastighetsägare erhåller bygglov. 
Utanför detaljplan ska 
bygglovsenheten säkerställa att 
bebyggelsen är lämpligt 
lokaliserad med hänsyn till risken 
för översvämning.  

Bygglovsprocessen 
● Kräver in en redovisning/ett 

underlag hur dagvatten ska 
omhändertas inför att 
startbesked ges 

● Låter dagvattenhantering 
ingå som en punkt vid det 
tekniska samrådet utifrån 
såväl bygglov som detaljplan 

● Kontroll mot detaljplanens 
bestämmelser inför lovbeslut 

● Säkerställer placering av 
byggnader utanför detaljplan 
så att deras 
dagvattenhantering inte 
riskerar att medföra 
betydande olägenhet för 
omgivningen 

● Informerar bygglovssökande 
att de ska redovisa hur 
dagvatten ska omhändertas 
och vid behov renas och 
fördröjas 

● Informerar om givna bygglov 
till SRMH, som ges möjlighet 
att yttra sig 

● Upprättar nybyggnadskarta 
 

● Tillser att byggherren 
och/eller kontrollansvarig 
låter kontrollera anläggning 
och kapacitet genom en 
kontrollpunkt i 
kontrollplaner vid större 
projekt 

 
 

 ● Säkerställer att detaljplan 
och bygglov fortfarande 
efterlevs avseende 
dagvattenhantering t.ex. 
gälla att inte ytor hårdgjorts i 
strid med planen 
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 Ansvarsområde Processen Projektering och kontroll Byggprocessen Drift- och underhåll Tillsyn/Övrigt 

Stadsbyggnad, 
exploatering 

Ansvarar för att 
dagvattenhantering kan 
genomföras i enlighet med 
dagvattenstrategin i samband 
med exploateringar 

Exploateringsprocessen 
● Uppmärksammar och 

informerar byggherrar och 
exploatörer på 
dagvattenstrategin och deras 
ansvar. 

● Involverar Roslagsvatten i ett 
tidigt skede inför avtals-
skrivning och säkerställer att 
VA-huvudmannens frågor är 
beaktade innan avtal tecknas 
vilket sker genom två eller 
trepartsavtal 

● Skriver (strategi 5) i 
genomförandeavtal mellan 
kommunen och exploatören 
där avtalet 

- kopplas till detaljplanen 
- innehåller krav på 

exploatören att på sin 
fastighet, ansvara för 
iordningställande av 
erforderliga 
dagvattensystem och 
anläggningar i enlighet 
med detaljplanen och 
rådande lagstiftning samt 
redovisa kontroll- och 
skötselprogram 

- kan möjliggöra ekono-
miska incitament för en 
bättre dagvattenhantering 

    

Stadsbyggnad, tekniska 
(både gata och park) 

Ansvarar för kommunens parker 
och dagvattenanläggningar för 
kommunens egen mark (för 
väghållare se nedan). Ansvaret 
omfattar också vattenytor och allt 
där ovanför för öppna allmänna 
dagvattenanläggningar (VA-
huvudmannen ansvarar för 
anläggningens funktion, under 
vattenytan). 

● Deltar aktivt i arbetet med 
att utforma planområdets 
dagvattenhantering i ett 
tidigt skede 

● Bevakar estetiska och 
rekreativa inslag i 
dagvattenhantering 

● Uppmärksammar vid behov 
berörda fastighetsägare på 
deras ansvar 

● Säkerställa nödvändig 
dagvattenhantering för 
allmän platsmark 

● Tillämpar enkla och 
kostnadseffektiva lokala 
lösningar för 
dagvattenhantering 

 

● Prioriterar vid planering av 
nya områden om möjligt, 
öppna dagvattenlösningar 
som utgör ett positivt inslag i 
bebyggelsen 

● Ansvarar för och bekostar 
projektering, upphandling 
och landskapsplanering, 
estetiska inslag på allmän 
platsmark 

● Installerar reningsanlägg-
ning, helst vid källan, lokala 
lösningar på allmän 
platsmark 

● Infiltrerar i mark som 
alternativ till avledning via 
ledningsnät 

● Renar vid behov dagvattnet 
innan utsläpp till recipient 

● Ansvarar för, utför och 
bekostar dagvattenlösningar 
för kommunens vägar och 
allmän platsmark.  

● Ansvarar, utför och bekostar 
drift och underhåll av 
kommunens (inte va-
huvudmannens) 
dagvattenanläggningar 

● Följer underhållsrutiner och 
skötselplaner för 
dagvattenanläggningar 

● Dokumenterar processer och 
erfarenheter i genomförda 
projekt 
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 Ansvarsområde Processen Projektering och kontroll Byggprocessen Drift- och underhåll Tillsyn/Övrigt 

Väghållare Ansvarar som huvudman för 
gator och övriga allmänna platser 
(kommunen, Trafikverket eller 
väg- och samfällighetsföreningar) 
för dagvattenhanteringen fram till 
förbindelsepunkt, vid anslutning 
till allmänna 
dagvattenanläggningar, eller fram 
till utsläpp till recipient.  

● Deltar aktivt i arbetet med 
att utforma planområdets 
dagvattenhantering i ett 
tidigt skede 

 

● Infiltrerar i mark som 
alternativ till avledning via 
ledningsnät 

 ● Ansvarar för skötsel av 
dagvattenanläggningar samt 
för avvattning av 
vägområdet, 
rännstensbrunnar med 
tillhörande serviser och 
vägdiken 

● Ansvarar inte för avvattning 
av privat tomtmark. Krav ska 
ställas på fastighetsägare för 
att begränsa negativ 
påverkan av dagvatten som 
avleds via gatan 

● Ansvarar för rening och 
fördröjning av dagvatten så 
att åtgärdsnivåer och MKN 
nås   

● Ansvarar för att hantering av 
dagvatten som leds till 
recipient sker enligt gällande 
regelverk och styrdokument 
som dagvattenstrategin och 
lokala åtgärdsprogram för 
vattenförekomster 

● Genomför en ny förrättning i 
de fall privat tomtmark 
behöver avvattnas via 
vägdiken så att även 
huvudmannaskapet för 
avledningen av dagvattnet 
från tomtmark blir tydligt. 
Gemensamhetsanläggningar 
kan även bildas för att lösa 
dagvattenfrågan, 
företrädesvis då lösningar 
behövs i ett mindre 
sammanhang. I ett större 
sammanhang ska VA-
huvudmannens ansvar 
utredas. 

 

Roslagsvatten och 
Vaxholmsvatten 
(VA-huvudman) 

Vaxholmsvatten (dotterbolag till 
Roslagsvatten) ansvarar som 
huvudman för den allmänna VA- 
anläggningen inom kommunen i 
för driften av verksamheten. 
Inom verksamhetsområde för 
dagvatten ska huvudmannen 
avleda, fördröja och vid behov 
rena dagvatten från tomtmark 
och allmän platsmark genom 
anordningar som ingår i den 
allmänna dagvattenanläggningen. 
VA-huvudmannen är inte skyldig 
att ta emot dagvatten som är 
betydligt mer förorenat än vanligt 
regnvatten. 

● Deltar aktivt i arbetet med 
att utforma planområdets 
dagvattenhantering från ett 
tidigt skede t.ex. genom att 
lämna beräkningsunderlag, 
informera om befintliga 
ledningsnät 

● Väljer för allmän 
dagvattenanläggning 
lämpligaste teknik för 
platsen 

● Får remiss och yttra sig om 
dagvattenutredningar. 
Bevakar särskilt att kraftigt 
förorenat dagvatten, så långt 
som möjligt inte blandas 
med mindre förorenat 
dagvatten, tex. från tak 

● Samordnar arbetet kring 
utveckling av checklistan för 
dagvatten och övriga digitala 
verktyg för dagvatten 

● Informerar och 
kommunicerar med 
befintliga och blivande 
abonnenter 

● Tar hänsyn vid projektering 
och dimensionering till att 
nederbördsintensitet 
bedöms öka med 10–20 % 
fram till slutet av 
århundradet.  

● Vid avledning av dagvatten 
till yt- eller grundvatten i ett 
större sammanhang, vilket är 
anmälningspliktig miljöfarlig 
verksamhet, ska anmälan 
inlämnas till SRMH minst sex 
veckor innan 
dagvattenanläggningen tas i 
drift 

● Renar, vid behov, dagvattnet 
innan utsläpp till recipient. 

● Bereder ärenden om 
inrättande av 
verksamhetsområden (S, V, 
Df, Dg) till Vaxholmsvatten 
och kommunfullmäktige 

● Utför och bekostar den 
allmänna 
dagvattenanläggning som 
behövs för rening och 
fördröjning innan anslutning 
kan ske 

● Utför och bekostar driften av 
va-huvudmannens (inte 
kommunens) 
dagvattenanläggningar 

● Påvisar/informerar 
anmälningspliktiga 
verksamheter kraven på 
verksamhetsutövarens 
egenkontroll. 

● Ansvarar vid behov för 
rening av det dagvatten som 
avleds i det allmänna 
ledningsnätet 

 

● Kan utforma förslag på VA-
taxa som möjliggör 
ekonomiska incitament 

● Bereder ärenden om ABVA 
samt VA- taxa till 
Vaxholmsvatten och 
kommunfullmäktige. 

● Om åtgärdsbehov finns på 
grund av dagvattnets 
föroreningsnivå ska 
Roslagsvatten samråda med 
SRMH för att bedöma om 
anslutna fastigheter och 
verksamhetsutövare kan 
åläggas att vidta åtgärder 

● Bedömer om särtaxa kan tas 
ut 
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 Ansvarsområde Processen Projektering och kontroll Byggprocessen Drift- och underhåll Tillsyn/Övrigt 

SRMH 
(Tillsynsmyndighet) 

Ställer krav som är 
tillsynsmyndighet (Södra 
Roslagens Miljö- och 
hälsoskyddsnämnd, SRMH) som 
behövs för att miljöbalkens 
bestämmelser ska följas. 
Tillsynsmyndigheten ska genom 
tillsyn av verksamheter, såväl 
privata, kommunala som statliga, 
kontrollera att 
dagvattenhanteringen bedrivs i 
överensstämmelse med 
miljöbalken. 

● Får remiss på och yttrar sig 
om dagvattenutredningar 

● Ställer krav på att dagvattnet 
ska hålla viss vattenkvalitet 
innan avledning får ske till yt- 
eller grundvatten 

 

   ● Bedömer utifrån lagstiftning 
och dagvattenstrategin 
behovet av åtgärder för att 
begränsa dagvattnets 
negativa påverkan på yt- och 
grundvatten vid respektive 
utlopp 

● Föreskriver vid behov 
fastighetsägare och 
verksamhetsutövare att vidta 
åtgärder för att begränsa 
dagvattnets negativa 
påverkan på yt- och 
grundvatten 

● Om åtgärdsbehov finns på 
grund av dagvattnets 
föroreningsnivå ska SRMH 
samråda med Roslagsvatten 
för att bedöma om anslutna 
fastigheter och 
verksamhetsutövare kan 
åläggas att vidta åtgärder 
eller om åtgärder ska vidtas 
på den allmänna 
anläggningen 

Fastighetsägare/  
Verksamhetsutövare 
(även kommunen i 
dessa roller) 

Ansvarar för hantering av 
dagvatten inom den egna 
fastigheten. Den som vill 
genomföra förändringar på sin 
fastighet måste anpassa sig till 
rådande förhållanden och får inte 
skapa eller skada vattenvägar 
eller flöden så att det medför 
olägenheter för angränsande 
fastigheter. Alla 
verksamhetsutövare är ansvariga 
för att inte släppa ut förorenat 
dagvatten.  

 ● Infiltrerar dagvatten i mark 
avledning via ledningsnät 
saknas 

● Vidtar åtgärder för att 
ledningar och recipienter 
inte ska skadas vid tillfällig 
verksamhet som 
byggverksamhet, 
bergborrning och liknande 

● Ansvar för att dag- spol- och 
processvatten som avleds 
från arbetsområdet 
behandlas så att ingen 
negativ påverkan uppstår i 
VA- anläggningen eller i 
recipienten 

● Installerar vid behov lokal 
reningsanläggning, helst vid 
källan, på kvartersmark 

● Åtgärdar källorna till 
föreningar och begränsar 
dess spridning till dagvatten 

● Utför och bekostar de 
åtgärder som behövs för 
rening och fördröjning på 
fastigheten innan anslutning 
får ske till allmän 
dagvattenanläggning 

● Följa ABVA  
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 Ansvarsområde Processen Projektering och kontroll Byggprocessen Drift- och underhåll Tillsyn/Övrigt 

Exploatörer/Byggherrar Ansvarar som 
exploatör/byggherre för att 
planera, projektera och utföra de 
dagvattenanläggningar som de 
enligt detaljplan, bygglov, avtal 
eller motsvarande är skyldig att 
utföra. 
 

● Bekostar 
dagvattenutredning, som tas 
fram med kravframställan 
utifrån Roslagsvattens 
checklista för dagvatten 

● Deltar aktivt i arbetet med 
att utforma planområdets 
dagvattenhantering i ett 
tidigt skede 

 
 

● Hanterar dagvatten på det 
sätt som lagen, detaljplanen 
samt eventuellt 
exploateringsavtal kräver 

● Avledning av dagvatten till 
yt- eller grundvatten i ett 
större sammanhang är 
anmälningspliktig miljöfarlig 
verksamhet. Anmälan ska 
inlämnas till SRMH minst sex 
veckor innan den tas i drift. 

● Vidtar åtgärder för att 
ledningar och recipienter 
inte ska skadas vid tillfällig 
verksamhet som 
byggverksamhet, 
bergborrning och liknande 

● Ansvarar för att dag- spol- 
och processvatten som 
avleds från arbetsområdet 
behandlas så att ingen 
negativ påverkan uppstår i 
VA- anläggningen eller i 
recipienten 

● Utför och bekostar de 
åtgärder som behövs för 
rening och fördröjning på 
fastigheten innan anslutning 
får ske till allmän 
dagvattenanläggning. Detta 
kan även göras av exploatör 

● Följer ABVA  
● Ser till att ett drift- och 

skötselavtal tas fram, liksom 
en egenkontrollplan 
 
 

 

● Säkerställer att 
fastighetsägaren/bostadsrätt
sföreningen eller 
motsvarande får tillräcklig 
information om 
dagvattenanläggningen och 
dess skötsel 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-09-12

Änr KS 2019/43.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 113 Ekonomiskt utfall januari-juni 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Information noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ansvar3 Utfall 
jan-jun 2019

Budget 
jan-jun 2019

Budgetavv 
jan-jun 2019

115 KS-Kommunledning -37 302 -37 748 446

217 Socialnämnd -85 719 -89 100 3 380

315 Barn och utbildningsnämnd -174 501 -174 406 -95

411 Stadsbyggnad -2 198 -2 867 669

514 Teknik, Fritid -27 062 -26 158 -904

Delsumma verksamheter -326 781 -330 278 3 497

112 KS Finans 336 066 338 833 -2 767

Total 9 285 8 555 730

Utfallet för januari-juni är 9,3 mnkr vilket är ett överskott mot budgeten på 0,7 mnkr.  

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse fram till och med juni månad på 0,4 mnkr. I 
resultatet ingår advokatkostnader på cirka -2,0 mnkr för stadens tvist med en av byggentreprenören till 
Campus idrottshall. Advokatkostnaderna vägs i huvudsak upp mot högre planintäkter och lägre 
utredningskostnader på planeringsutskottet samt att budgeten för snabbfärjan mellan Vaxholm och 
Stockholm inte kommer att användas. 

Socialnämnden

Utfallet för perioden visar en positiv budgetavvikelse på 3,4 mnkr. IFO visar ett överskott som en följd av 
lägre volymer både inom missbruksplaceringar samt barnplaceringar. Äldreomsorgen visar ett 
underskott inom tre områden, hemtjänsten, korttidsboendet och särskilt boende. Underskottet på 
hemtjänsten är i huvudsak beroende på högre snittkostnad per hemtjänsttimme. Underskottet på 
korttidsboende är till största del beroende på högre volymer av externa korrtidsplaceringar, volymerna 
på externa korttidsdygn har dock varit lägre under perioden maj-juni vilket minskar underskottet för 
perioden något. Underskottet på särskilt boende är beroende på två motverkande faktorer, högre 
dygnskostnad i förhållande till budget på det egna särskilda boendet vägs till viss del upp av lägre 
volymer av boendedygn på externa särskilda boenden. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott på -0,1 mnkr. Det finns däremot variationer mellan 
olika verksamhetsområden. Egen regin redovisar ett underskott mot budgeten. Gymnasieverksamheten 
visar också ett underskott framförallt med anledning av att elever väljer dyrare gymnasieprogram. 
Underskotten i egen regin och gymnasieverksamheten vägs delvis upp mot lägre volymer inom 
förskoleverksamheten.  
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Protokoll
2019-09-12

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden visar ett överskott på 0,7 mnkr. Bygglovsverksamheten visar ett överskott som 
beror på minskade lönekostnader på grund av sjukskrivningar och vakanser. Minskad personalstyrka 
leder till att färre ärenden handläggs och därmed lägre taxeintäkter. GIS-verksamheten fick under våren 
flera stora arbeten som gav betydande intäkter samtidigt som de har haft en vakant tjänst som tillsattes 
först under sommaren.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur har ett underskott på -0,9 mnkr. Verksamheten Fysisk och teknisk 
planering står för det största underskottet och beror på högre mediakostnader (el, fjärrvärme och 
vatten) än tidigare år. Även entreprenadkostnader har ökat väsentligt till följd av bland annat Alfrida. 
Uteblivna hyresintäkter för bland annat tomställda boenden för nyanlända drar ytterligare ner 
resultatet. 

För att åtgärda underskottet kommer nämnden förutom en generell återhållsamhet inom 
verksamheterna även att minska användandet av konsulter.

Finansförvaltningen

Finansansvaret visar ett underskott på -2,8 mnkr fram till juni månad och kommer att fortsätta öka 
under året. Underskottet beror dels på ökade pensionskostnader till följd av KPA-Pensions reviderade 
prognos och dels på en försämrad skatteprognos för året.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 52/2019-08-28
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-juni 2019, 2019-08-15

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-28

Änr KS 2019/43.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 52 Ekonomiskt utfall januari-juni 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Information noteras till protokollet

Ärendebeskrivning

Ansvar3 Utfall 
jan-jun 2019

Budget 
jan-jun 2019

Budgetavv 
jan-jun 2019

115 KS-Kommunledning -37 302 -37 748 446

217 Socialnämnd -85 719 -89 100 3 380

315 Barn och utbildningsnämnd -174 501 -174 406 -95

411 Stadsbyggnad -2 198 -2 867 669

514 Teknik, Fritid -27 062 -26 158 -904

Delsumma verksamheter -326 781 -330 278 3 497

112 KS Finans 336 066 338 833 -2 767

Total 9 285 8 555 730

Utfallet för januari-juni är 9,3 mnkr vilket är ett överskott mot budgeten på 0,7 mnkr.  

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse fram till och med juni månad på 0,4 mnkr. I 
resultatet ingår advokatkostnader på cirka -2,0 mnkr för stadens tvist med en av byggentreprenören till 
Campus idrottshall. Advokatkostnaderna vägs i huvudsak upp mot högre planintäkter och lägre 
utredningskostnader på planeringsutskottet samt att budgeten för snabbfärjan mellan Vaxholm och 
Stockholm inte kommer att användas. 

Socialnämnden

Utfallet för perioden visar en positiv budgetavvikelse på 3,4 mnkr. IFO visar ett överskott som en följd av 
lägre volymer både inom missbruksplaceringar samt barnplaceringar. Äldreomsorgen visar ett 
underskott inom tre områden, hemtjänsten, korttidsboendet och särskilt boende. Underskottet på 
hemtjänsten är i huvudsak beroende på högre snittkostnad per hemtjänsttimme. Underskottet på 
korttidsboende är till största del beroende på högre volymer av externa korrtidsplaceringar, volymerna 
på externa korttidsdygn har dock varit lägre under perioden maj-juni vilket minskar underskottet för 
perioden något. Underskottet på särskilt boende är beroende på två motverkande faktorer, högre 
dygnskostnad i förhållande till budget på det egna särskilda boendet vägs till viss del upp av lägre 
volymer av boendedygn på externa särskilda boenden. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott på -0,1 mnkr. Det finns däremot variationer mellan 
olika verksamhetsområden. Egen regin redovisar ett underskott mot budgeten. Gymnasieverksamheten 
visar också ett underskott framförallt med anledning av att elever väljer dyrare gymnasieprogram. 
Underskotten i egen regin och gymnasieverksamheten vägs delvis upp mot lägre volymer inom 
förskoleverksamheten.  
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Protokoll
2019-08-28

2 av 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden visar ett överskott på 0,7 mnkr. Bygglovsverksamheten visar ett överskott som 
beror på minskade lönekostnader på grund av sjukskrivningar och vakanser. Minskad personalstyrka 
leder till att färre ärenden handläggs och därmed lägre taxeintäkter. GIS-verksamheten fick under våren 
flera stora arbeten som gav betydande intäkter samtidigt som de har haft en vakant tjänst som tillsattes 
först under sommaren.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur har ett underskott på -0,9 mnkr. Verksamheten Fysisk och teknisk 
planering står för det största underskottet och beror på högre mediakostnader (el, fjärrvärme och 
vatten) än tidigare år. Även entreprenadkostnader har ökat väsentligt till följd av bland annat Alfrida. 
Uteblivna hyresintäkter för bland annat tomställda boenden för nyanlända drar ytterligare ner 
resultatet. 

För att åtgärda underskottet kommer nämnden förutom en generell återhållsamhet inom 
verksamheterna även att minska användandet av konsulter.

Finansförvaltningen

Finansansvaret visar ett underskott på -2,8 mnkr fram till juni månad och kommer att fortsätta öka 
under året. Underskottet beror dels på ökade pensionskostnader till följd av KPA-Pensions reviderade 
prognos och dels på en försämrad skatteprognos för året.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-juni 2019, 2019-08-15

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Tjänsteutlåtande
2019-08-15

Änr KS 2019/43.042
1 av 3

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Ekonomiskt utfall januari-juni 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Information noteras till protokollet

Ärendebeskrivning

Ansvar3 Utfall 
jan-jun 2019

Budget 
jan-jun 2019

Budgetavv 
jan-jun 2019

115 KS-Kommunledning -37 302 -37 748 446

217 Socialnämnd -85 719 -89 100 3 380

315 Barn och utbildningsnämnd -174 501 -174 406 -95

411 Stadsbyggnad -2 198 -2 867 669

514 Teknik, Fritid -27 062 -26 158 -904

Delsumma verksamheter -326 781 -330 278 3 497

112 KS Finans 336 066 338 833 -2 767

Total 9 285 8 555 730

Utfallet för januari-juni är 9,3 mnkr vilket är ett överskott mot budgeten på 0,7 mnkr.  

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse fram till och med juni månad på 0,4 mnkr. I 
resultatet ingår advokatkostnader på cirka -2,0 mnkr för stadens tvist med en av byggentreprenören till 
Campus idrottshall. Advokatkostnaderna vägs i huvudsak upp mot högre planintäkter och lägre 
utredningskostnader på planeringsutskottet samt att budgeten för snabbfärjan mellan Vaxholm och 
Stockholm inte kommer att användas. 

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Tjänsteutlåtande
2019-08-15

Änr KS 2019/43.042
2 av 3

Socialnämnden

Utfallet för perioden visar en positiv budgetavvikelse på 3,4 mnkr. IFO visar ett överskott som en följd av 
lägre volymer både inom missbruksplaceringar samt barnplaceringar. Äldreomsorgen visar ett 
underskott inom tre områden, hemtjänsten, korttidsboendet och särskilt boende. Underskottet på 
hemtjänsten är i huvudsak beroende på högre snittkostnad per hemtjänsttimme. Underskottet på 
korttidsboende är till största del beroende på högre volymer av externa korrtidsplaceringar, volymerna 
på externa korttidsdygn har dock varit lägre under perioden maj-juni vilket minskar underskottet för 
perioden något. Underskottet på särskilt boende är beroende på två motverkande faktorer, högre 
dygnskostnad i förhållande till budget på det egna särskilda boendet vägs till viss del upp av lägre 
volymer av boendedygn på externa särskilda boenden. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott på -0,1 mnkr. Det finns däremot variationer mellan 
olika verksamhetsområden. Egen regin redovisar ett underskott mot budgeten. Gymnasieverksamheten 
visar också ett underskott framförallt med anledning av att elever väljer dyrare gymnasieprogram. 
Underskotten i egen regin och gymnasieverksamheten vägs delvis upp mot lägre volymer inom 
förskoleverksamheten.  

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden visar ett överskott på 0,7 mnkr. Bygglovsverksamheten visar ett överskott som 
beror på minskade lönekostnader på grund av sjukskrivningar och vakanser. Minskad personalstyrka 
leder till att färre ärenden handläggs och därmed lägre taxeintäkter. GIS-verksamheten fick under våren 
flera stora arbeten som gav betydande intäkter samtidigt som de har haft en vakant tjänst som tillsattes 
först under sommaren.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur har ett underskott på -0,9 mnkr. Verksamheten Fysisk och teknisk 
planering står för det största underskottet och beror på högre mediakostnader (el, fjärrvärme och 
vatten) än tidigare år. Även entreprenadkostnader har ökat väsentligt till följd av bland annat Alfrida. 
Uteblivna hyresintäkter för bland annat tomställda boenden för nyanlända drar ytterligare ner 
resultatet. 

För att åtgärda underskottet kommer nämnden förutom en generell återhållsamhet inom 
verksamheterna även att minska användandet av konsulter.

Finansförvaltningen

Finansansvaret visar ett underskott på -2,8 mnkr fram till juni månad och kommer att fortsätta öka 
under året. Underskottet beror dels på ökade pensionskostnader till följd av KPA-Pensions reviderade 
prognos och dels på en försämrad skatteprognos för året.
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Tjänsteutlåtande
2019-08-15

Änr KS 2019/43.042
3 av 3

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-juni 2019, 2019-08-15

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-09-12

Änr KS 2019/69.535
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 109 Svar på motion från Sverigedemokraterna avseende utökad 
färjetrafik på Oxdjupsleden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden avslås. 

Ärendebeskrivning
Motion från Klas Beskow/Sverigedemokraterna gällande utökning av färjetrafiken på Oxdjupsleden 
yrkar: 

 att Vaxholms stad ska i samråd med berörda intressenter komma med ett förslag som syftar till att 
färjeleden över Oxdjupet öppnas för trafik dygnet runt.  
 

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar långsiktigt med att förbättra förutsättningar för invånarna i 
kommunen, bosatta på de olika öarna, att kunna ta sig till och från hemmet och framför allt med 
hållbara alternativ. Stadsbyggnadsförvaltningen har en aktiv dialog med Trafikverket som ansvarar över 
vägfärjetrafiken. Trafik på Oxdjupsleden är upp till Trafikverket att utreda och besluta om. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU § 33/2019-08-28
Tjänsteutlåtande 2019-08-08
KF 2019-04-08/§ 23
Motion (SD): Om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden, 2019-03-18

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-08-28

Änr KS 2019/69.535
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 33 Svar på motion från Sverigedemokraterna avseende utökad 
färjetrafik på Oxdjupsleden

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motion om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden avslås. 

Ärendebeskrivning
Motion från Klas Beskow/Sverigedemokraterna gällande utökning av färjetrafiken på Oxdjupsleden 
yrkar:

 
 att Vaxholms stad ska i samråd med berörda intressenter komma med ett förslag som syftar till att 

färjeleden över Oxdjupet öppnas för trafik dygnet runt.  
 

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar långsiktigt med att förbättra förutsättningar för invånarna i 
kommunen, bosatta på de olika öarna, att kunna ta sig till och från hemmet och framför allt med 
hållbara alternativ. Stadsbyggnadsförvaltningen har en aktiv dialog med Trafikverket som ansvarar över 
vägfärjetrafiken. Trafik på Oxdjupsleden är upp till Trafikverket att utreda och besluta om. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-08-08
KF 2019-04-08/§ 23
Motion (SD): Om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden, 2019-03-18

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Tjänsteutlåtande
2019-08-08

Änr KS 2019/69.535
1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion från Sverigedemokraterna avseende utökad färjetrafik 
på Oxdjupsleden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Motion om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden avslås. 

Sammanfattning
Motion från Klas Beskow/Sverigedemokraterna gällande utökning av färjetrafiken på Oxdjupsleden 
yrkar:

 
 att Vaxholms stad ska i samråd med berörda intressenter komma med ett förslag som syftar till att 

färjeleden över Oxdjupet öppnas för trafik dygnet runt.  
 

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar långsiktigt med att förbättra förutsättningar för invånarna i 
kommunen, bosatta på de olika öarna, att kunna ta sig till och från hemmet och framför allt med 
hållbara alternativ. Stadsbyggnadsförvaltningen har en aktiv dialog med Trafikverket som ansvarar över 
vägfärjetrafiken. Trafik på Oxdjupsleden är upp till Trafikverket att utreda och besluta om. 

Handlingar i ärendet
Motion (SD): Om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden, 2019-03-18

KF 2019-04-08 § 23

Tjänsteutlåtande 2019-08-08

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Susanne Edén, sbf

Kommunledningskontoret
Adam Hjort
Trafikplanerare
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                           Kommunfullmäktige den 2019-04-08

Motion om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden

Vaxholm är en utpräglad skärgårdskommun vilket innebär att robusta och pålitliga 
kommunikationsvägar på vattnet är en hörnsten för medborgarnas trygghet och för näringslivets 
utvecklingsmöjligheter såväl som möjligheten för kommunal och statlig service.

Sverigedemokraterna i Vaxholm har uppmärksammat att färjeleden över Oxdjupet är stängd för 
nattrafik. Det innebär att den enda dygnet-runt öppna kommunikationsleden till och från Rindö är 
färjeleden till Vaxholm. Mot bakgrund av att östra Rindö expanderar kraftig så anser 
Sverigedemokraterna att det är angeläget att färjeleden över Oxdjupet får dygnet runt öppen trafik 
på samma sätt som leden till Vaxholm.

Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna i Vaxholm

att: Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med berörda intressenter, 
lokalt, regionalt och statligt, ta fram ett förslag som syftar till att färjeleden över Oxdjupet 
öppnas för trafik dygnet runt.  

Klas Beskow
Sverigedemokraterna Vaxholm
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-09-12

Änr KS 2019/70.535
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 110 Svar på motion från Sverigedemokraterna avseende permanent 
färjeled mellan Tynningö och Vaxholm

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion om permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm avslås.

Ärendebeskrivning
Motion från Klas Beskow/Sverigedemokraterna gällande ny färjeled mellan Tynningö och Vaxholm yrkar:

 
 att Vaxholms stad ska i samråd med berörda intressenter ta fram ett förslag för att inrätta en 

permanent färjeförbindelse mellan Tynningö och Vaxholm.
 

Stadsbyggnadsförvaltning konstaterar att Trafikverket i samband med inrättandet av en statlig 
färjeförbindelse kommit fram till att det saknas förutsättningar att hitta ett lämpligt färjeläge på delar av 
Norra Tynningö.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU § 34/2019-08-28
Tjänsteutlåtande 2019-08-08
KF 2019-04-08/§ 23
Motion (SD): Om permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm, 2019-03-18

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-08-28

Änr KS 2019/70.535
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 34 Svar på motion från Sverigedemokraterna avseende permanent 
färjeled mellan Tynningö och Vaxholm

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motion om permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm avslås.

Ärendebeskrivning
Motion från Klas Beskow/Sverigedemokraterna gällande ny färjeled mellan Tynningö och Vaxholm yrkar:

 
 att Vaxholms stad ska i samråd med berörda intressenter ta fram ett förslag för att inrätta en 

permanent färjeförbindelse mellan Tynningö och Vaxholm.
 

Stadsbyggnadsförvaltning konstaterar att Trafikverket i samband med inrättandet av en statlig 
färjeförbindelse kommit fram till att det saknas förutsättningar att hitta ett lämpligt färjeläge på delar av 
Norra Tynningö.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-08-08
KF 2019-04-08/§ 23
Motion (SD): Om permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm, 2019-03-18

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Tjänsteutlåtande
2019-08-08

Änr KS 2019/70.535
1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion från Sverigedemokraterna avseende permanent 
färjeled mellan Tynningö och Vaxholm

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Motion om permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm avslås.

Sammanfattning
Motion från Klas Beskow/Sverigedemokraterna gällande ny färjeled mellan Tynningö och Vaxholm yrkar:

 
 att Vaxholms stad ska i samråd med berörda intressenter ta fram ett förslag för att inrätta en 

permanent färjeförbindelse mellan Tynningö och Vaxholm.
 

Stadsbyggnadsförvaltning konstaterar att Trafikverket i samband med inrättandet av en statlig 
färjeförbindelse kommit fram till att det saknas förutsättningar att hitta ett lämpligt färjeläge på delar av 
Norra Tynningö.

Handlingar i ärendet
Motion (SD): Om permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm, 2019-03-18

KF 2019-04-08 § 23

Tjänsteutlåtande 2019-08-08

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Susanne Edén, sbf

Kommunledningskontoret
Adam Hjort
Trafikplanerare
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                           Kommunfullmäktige den 2019-04-08

Motion om permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm

Vaxholm är en skärgårdskommun bestående av fastland och ett antal öar i den inre delen av 
Stockholms skärgård. En viktig aspekt för att hålla ihop kommunen och erbjuda trygghet och 
utvecklingsmöjligheter för våra invånare är att kommunen, så långt det är möjligt, har tillgång till en 
infrastruktur som möter behoven av kommunikation inom och utom kommunen. 

Det är rimligt att alla våra innevånare, så långt det är möjligt har tillgång till hem- och räddningstjänst 
och annan kommunal service och att det lokala näringslivet får bästa möjliga förutsättningar.

Sverigedemokraterna i Vaxholm har uppmärksammat att en av våra största öar i kommunen, 
Tynningö, saknar permanent färjeförbindelse med centralorten. Vi anser att det är en stor brist att 
våra innevånare som är bosatta på Tynningö inte kan kommunicera med centralorten på samma sätt 
som t.ex. de som bor på Rindö eller andra kommundelar. Vi anser att de som bor på Tynningö har 
samma rätt som övriga kommuninnevånare att på ett enkelt sätt kunna ta sig till centralorten. Vi 
menar att kommunens tjänster som t.ex. hem- och räddningstjänst skulle få väsentligt bättre 
förutsättningar att lösa sina uppgifter om det fanns en permanent färjeled till Tynningö på samma 
sätt som till Rindö. Det är vår uppfattning att även det lokala näringslivet liksom utvecklingen av 
Tynningö i allmänhet skulle gynnas av att en permanent färjeled etablerades mellan Tynningö och 
centralorten. En färjeled mellan Tynningö och Vaxholm skulle också innebära att Vaxholmsborna 
skulle få en ny valmöjlighet vid färd mot Stockholm. Sverigedemokraterna i Vaxholm föreslår därför 
att det inrättas en permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm.

Sverigedemokraterna i Vaxholm anser att även Ramsö är en viktig kommundel som bör få en bättre 
koppling till centralorten Vaxholm. Vi föreslår därför att ett utredningsuppdrag rörande permanent 
färjeled mellan Tynningö och Vaxholm även omfattar möjligheterna att en koppla Ramsö till en sådan 
färjeled.

Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna i Vaxholm 

Att: Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med lokala, regionala och statliga 
aktörer och intressenter ta fram ett förslag till inrättande av en permanent färjeförbindelse mellan 
Tynningö och Vaxholm och att man inom ramen för detta uppdrag även lämnar förslag på hur Ramsö 
skulle kunna kopplas till en sådan färjeled.

Klas Beskow
Sverigedemokraterna Vaxholm
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-09-12

Änr KS 2019/71.535
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 111 Svar på motion från Sverigedemokraterna avseende färjeläget i 
Vaxholm

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion om färjeläget i Vaxholm avslås.

Ärendebeskrivning
I motion från Klas Beskow/Sverigedemokraterna gällande färjeläget i Vaxholm yrkas:

 att Vaxholms stad ska i samråd med berörda intressenter ta fram ett förslag för att flytta 
nuvarande färjeläge till annan lämplig plats i Vaxholms kommun. 

Förvaltningen har en aktiv dialog med Trafikverket. Hur man kan förbättra och utveckla färjelägen, 
vägfärjor m.m. är återkommande på agendan. Förvaltningen driver frågorna i den mån man kan då 
ansvaret för vägfärjorna är Trafikverkets. Kommunen deltar i regionala samarbeten som arbetar för 
långsiktiga lösningar i regionen. Förbättrade och avlastande åtgärder på längre sikt för att minska 
genomfartstrafiken är Förbifart Stockholm och östlig förbindelse. Idag fungerar väg 274 som 
omledningsväg för Essingeleden och som väg för riktigt tunga transporter. Om denna funktion kan 
övertas av annat vägstråk, t ex Förbifart Stockholm så kommer genomfartstrafiken att minska och 
därmed minskar också belastningen på färjetrafiken och färjelägena. Även detta argumenterar och 
förordar kommunen i möten och remisser när tillfälle ges. 

Gällande möjligheten att flytta nuvarande färjeläge så har det tidigare utretts. Då konstaterades att det 
inte finns en bättre lämpad plats för ett färjeläge på Vaxön. Förvaltningen är medveten om det aktuella 
läget gällande vägfärjornas kapacitet och köbildning på anslutande vägnät och arbetar långsiktigt med 
att fler ska välja mer hållbara alternativ till bilen för att resa. Senast förra året deltog även Vaxholm i ett 
projekt som Trafikverket och Trafikförvaltningen ansvarar för med målet att finna åtgärder för att 
förbättra framkomligheten i kollektivtrafiken.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU § 35/2019-08-28
Tjänsteutlåtande 2019-08-08
KF 2019-04-08/§ 23
Motion (SD): Om färjeläget i Vaxholm, 2019-03-18

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-08-28

Änr KS 2019/71.535
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 35 Svar på motion från Sverigedemokraterna avseende färjeläget i 
Vaxholm

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motion om färjeläget i Vaxholm avslås.

Ärendebeskrivning
I motion från Klas Beskow/Sverigedemokraterna gällande färjeläget i Vaxholm yrkas:

 att Vaxholms stad ska i samråd med berörda intressenter ta fram ett förslag för att flytta 
nuvarande färjeläge till annan lämplig plats i Vaxholms kommun. 

Förvaltningen har en aktiv dialog med Trafikverket. Hur man kan förbättra och utveckla färjelägen, 
vägfärjor m.m. är återkommande på agendan. Förvaltningen driver frågorna i den mån man kan då 
ansvaret för vägfärjorna är Trafikverkets. Kommunen deltar i regionala samarbeten som arbetar för 
långsiktiga lösningar i regionen. Förbättrade och avlastande åtgärder på längre sikt för att minska 
genomfartstrafiken är Förbifart Stockholm och östlig förbindelse. Idag fungerar väg 274 som 
omledningsväg för Essingeleden och som väg för riktigt tunga transporter. Om denna funktion kan 
övertas av annat vägstråk, t ex Förbifart Stockholm så kommer genomfartstrafiken att minska och 
därmed minskar också belastningen på färjetrafiken och färjelägena. Även detta argumenterar och 
förordar kommunen i möten och remisser när tillfälle ges. 

Gällande möjligheten att flytta nuvarande färjeläge så har det tidigare utretts. Då konstaterades att det 
inte finns en bättre lämpad plats för ett färjeläge på Vaxön. Förvaltningen är medveten om det aktuella 
läget gällande vägfärjornas kapacitet och köbildning på anslutande vägnät och arbetar långsiktigt med 
att fler ska välja mer hållbara alternativ till bilen för att resa. Senast förra året deltog även Vaxholm i ett 
projekt som Trafikverket och Trafikförvaltningen ansvarar för med målet att finna åtgärder för att 
förbättra framkomligheten i kollektivtrafiken.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-08-08
KF 2019-04-08/§ 23
Motion (SD): Om färjeläget i Vaxholm, 2019-03-18

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Tjänsteutlåtande
2019-08-08

Änr KS 2019/71.535
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion från Sverigedemokraterna avseende färjeläget i 
Vaxholm

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Motion om färjeläget i Vaxholm avslås.

Sammanfattning
I motion från Klas Beskow/Sverigedemokraterna gällande färjeläget i Vaxholm yrkas:

 att Vaxholms stad ska i samråd med berörda intressenter ta fram ett förslag för att flytta 
nuvarande färjeläge till annan lämplig plats i Vaxholms kommun. 

Förvaltningen har en aktiv dialog med Trafikverket. Hur man kan förbättra och utveckla färjelägen, 
vägfärjor m.m. är återkommande på agendan. Förvaltningen driver frågorna i den mån man kan då 
ansvaret för vägfärjorna är Trafikverkets. Kommunen deltar i regionala samarbeten som arbetar för 
långsiktiga lösningar i regionen. Förbättrade och avlastande åtgärder på längre sikt för att minska 
genomfartstrafiken är Förbifart Stockholm och östlig förbindelse. Idag fungerar väg 274 som 
omledningsväg för Essingeleden och som väg för riktigt tunga transporter. Om denna funktion kan 
övertas av annat vägstråk, t ex Förbifart Stockholm så kommer genomfartstrafiken att minska och 
därmed minskar också belastningen på färjetrafiken och färjelägena. Även detta argumenterar och 
förordar kommunen i möten och remisser när tillfälle ges. 

Gällande möjligheten att flytta nuvarande färjeläge så har det tidigare utretts. Då konstaterades att det 
inte finns en bättre lämpad plats för ett färjeläge på Vaxön. Förvaltningen är medveten om det aktuella 
läget gällande vägfärjornas kapacitet och köbildning på anslutande vägnät och arbetar långsiktigt med 
att fler ska välja mer hållbara alternativ till bilen för att resa. Senast förra året deltog även Vaxholm i ett 
projekt som Trafikverket och Trafikförvaltningen ansvarar för med målet att finna åtgärder för att 
förbättra framkomligheten i kollektivtrafiken.

Handlingar i ärendet
Motion (SD): Om färjeläget i Vaxholm, 2019-03-18

Kommunledningskontoret
Adam Hjort
Trafikplanerare
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Tjänsteutlåtande
2019-08-08

Änr KS 2019/71.535
2 av 2

KF 2019-04-08 § 23

Tjänsteutlåtande 2019-08-08

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Susanne Edén, sbf
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                           Kommunfullmäktige den 2019-04-08

Motion om färjeläget i Vaxholm

Vaxholm är en skärgårdskommun där färjetrafiken till och från Vaxholm är en viktig del av 
kommunens infrastruktur. Sverigedemokraterna i Vaxholm har lämnat andra motioner 
rörande färjetrafiken mot bakgrund av att vi anser att det är viktigt för kommunens 
utveckling att infrastrukturen går i takt med utvecklingen av kommunen. Utvecklingen av 
Rindö kommer skapa ökat tryck på färjeförbindelsen mellan Rindö och Vaxholm. 
Sverigedemokraterna har noterat att då det uppstår störningar i färjetrafiken mellan 
Vaxholm och Rindö så blockeras trafiken i centrala Vaxholm vilket medför allvarliga 
framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken till och från kommunen. Framkomligheten för 
t.ex. räddningstjänst och andra samhällsviktiga aktörer äventyras också vid dessa 
trafikstörningar.  

Den framtida utvecklingen av Rindö kommer sannolikt medföra behov av större färjor vilket i 
sin tur har bäring på vårt förslag och innebär enligt Sverigedemokraternas uppfattning att 
det skulle vara bra för utvecklingen av vår kommun om det togs ett helhetsgrepp runt 
färjetrafiken i kommunen.

Sverigedemokraterna anser att det skulle vara värt att pröva om det är möjligt att flytta 
nuvarande färjeläge från Söderhamns plan till en annan plats i kommunen. Området som nu 
används som färjeläge och uppställning av bilar som väntar på färjan skulle då kunna 
utvecklas i samklang med gästhamnen och bli ett viktigt tillskott till besöksnäringen i 
Vaxholm.  I sammanhanget vill vi gärna framhålla Nynäshamns gästhamn som ett exempel 
på hur området skulle kunna utvecklas.

Sverigedemokraterna i Vaxholm föreslår att förvaltningen utreder förutsättningarna för att 
flytta färjeläget till annan lämplig plats i kommunen.

Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna i Vaxholm 

att: Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med berörda intressenter 
både lokalt, regionalt och statligt, att utreda förutsättningarna för att flytta nuvarande 
färjeläge till annan lämplig plats i Vaxholms kommun.

Klas Beskow
Sverigedemokraterna Vaxholm
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§ 112 Svar på motion från Peter Lindqvist (-) och Rickard Gille (-) om 
medborgardialog samt medborgarförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Peter Lindqvist (-) och Rickard Gille (-) yrkar i rubricerad motion att Vaxholms stad inleder samarbete 
med 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. 

Medborgardialog
Kommunledningskontoret är positiv till förslag kring utvecklad medborgardialog. Detta är något 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 innan sommaren och cirka 50 
personer deltog vid ett dialogmöte (open-space) på temat i Kronängsskolans aula i juni. Nästa steg 
under hösten är en cykelturné med besök på flera av stadens öar för att prata vidare om Vaxholms stads 
översiktsplan. Syftet är att möta både fritids- och fastboende samt företagare för att diskutera hur 
Vaxholms fysiska miljö ska utvecklas i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Under våren har det även 
vid kommunstyrelsens strategidag varit särskilt fokus på medborgardialog där SKL var inbjudna för 
information och inspiration till förvaltning och förtroendevalda i ämnet. 

Kommunledningskontoret konstaterar att merborgardialog är en mycket aktuell fråga både inom 
förvaltningen, bland stadens förtroendevalda samt hos medborgarna i Vaxholm. Ett stort antal insatser 
för att utveckla merborgardialog har genomförts de senaste åren och arbetet med detta kommer 
fortsätta under mandatperioden.    

Medborgarförslag
År 2001 infördes en möjlighet för kommuner att besluta att den som är folkbokförd i kommunen får 
väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detta kräver ett beslut i fullmäktige och hanteringen av 
medborgarförslag behöver anges i arbetsordningen. Kommunledningskontoret är positiv till förslag för 
ökad dialog mellan medborgare och förtroendevalda, men menar att det finns bättre metoder för detta 
än att införa medborgarförslag i Vaxholm stad. En majoritet av kommunerna i Sverige har infört en 
möjlighet att lämna medborgarförslag, men trenden är att flera av dessa nu väljer att ta bort denna 
möjlighet (se ”Låt fler forma framtiden”, SOU 2016:5). De positiva aspekterna av att införa 
medborgarförslag kan vara en ökad kontakt med kommunens medborgare samt en möjlighet för dem 
att komma till tals. Erfarenheter av medborgarförslag visar dock att medborgarförslag innebär en stor 
administrativ börda för kommunen samt att väldigt få förslag bifalls. Även förslag som avslås behöver 
utredas och sammantaget blir administrationen för att hantera frågor som inte beslutas i fullmäktige 
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omfattande. De senaste två åren har, som exempel, Eskilstuna kommun, Gnesta kommun, Vadstena 
kommun och Botkyrka kommun beslutat att ta bort möjligheten till medborgarförslag i kommunallagens 
mening. Skälen som angetts är att hanteringen av medborgarförslag anses vara krånglig och otidsenlig, 
kräver omfattande administration för den kommunala organisationen samt är förknippade med 
formkrav som förvårar för den enskilde invånaren. Vidare har det visat sig vara väldigt långa svarstider 
och ett stort antal medborgarförslag som lämnas in från samma (fåtal) personer.    

Flera kommuner har valt att, i stället för det formella medborgarförslag som föreskrivs i 
kommunallagen, erbjuda medborgarna alternativa metoder för att lämna synpunkter/förslag. Flera 
kommuner har till exempel infört någon typ av elektronisk förslagsrätt. Beredningen av 
medborgarförslag har visat sig ta lång tid och motsvarar inte de krav och förväntningar som många 
medborgare ställer på snabb information och kommunikation med kommunen. I Botkyrka kommun har 
exempelvis medborgarförslagen ersatts med en utvecklad form av synpunktshantering på webben. 
Syftet är att uppnå en mer effektiv hantering och handläggning av inkomna förslag från allmänheten 
samt en snabbare återkoppling till förslagsställaren. I korthet innebär detta att inkomna 
synpunkter/förslag fördelas till lämplig tjänsteperson på respektive förvaltning som hanterar och 
beslutar i frågan inom dennes mandat. Synpunkter/förslag som anses vara av mer principiell 
beskaffenhet/politisk karaktär kan lyftas för hantering i berörd nämnd efter beslut av ordföranden i 
nämnden. Nämndens ordförande ska därför hållas löpande informerad om de synpunkter/förslag som 
inkommer och som rör nämndens ansvarsområde. En fördel med denna typ av synpunktshantering är 
att även synpunkter/förslag från företagare och sommarboende kan hanteras. Vid ett införande av 
medborgarförslag kan endast personer som är folkbokförda i Vaxholm lämna in förslag.    

Vaxholms stad har nyligen genomfört en upphandling av en e-tjänsteplattform (Artvise) som tagits i bruk 
under året. Via e-tjänsteplattformen är det möjligt för medborgare att ställa frågor, lämna synpunkter 
och göra felanmälningar. Det finns därmed möjlighet att skapa en mer utvecklad form av 
synpunktshantering i enlighet med exempelvis Botkyrkas modell.   

Med anledning av ovanstående är kommunledningskontorets bedömning att en utvecklad form av 
synpunktshantering är en mer framkomlig väg än att nu införa möjlighet till medborgarförslag så som 
stipuleras i kommunallagen.  

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Peter Lindqvist (-) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras för att samtliga punkter ska anses 
besvarade och i andra hand på att motionen ska bifallas.

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre yrkanden föreligger. 

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens 
sammanträde och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer sedan proposition på om motionen ska avslås eller bifallas och finner att 
motionen ska avslås.

Votering begärs och verkställs. 
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Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som avslår motionen, i enlighet med arbetsutskottets beslutsförslag. 

Nej röstar: den som bifaller motionen, i enlighet med Peter Lindqvists (-) yrkande.

Omröstningsresultat
Ja = Anders Garstål (S), Lars Lindgren (M), Adrian Brunkhorst (C), Michael Baumgarten (L), 
Tina Runhem (M), Per-Eric Grön (M), Anna-Lena Nordén (WP), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) samt 
Malin Forsbrand (C).

Nej = Peter Lindqvist (-) samt Sara Strandberg (V).

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 9 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller arbetsutskottets 
beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 55/2019-08-28
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-09-14
Motion av Peter Lindqvist (-) och Rickard Gille (-) om medborgardialog och medborgarförslag

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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§ 55 Svar på motion från Peter Lindqvist (-) och Rickard Gille (-) om 
medborgardialog samt medborgarförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Peter Lindqvist (-) och Rickard Gille (-) yrkar i rubricerad motion att Vaxholms stad inleder samarbete 
med 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. 

Medborgardialog
Kommunledningskontoret är positiv till förslag kring utvecklad medborgardialog. Detta är något 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 innan sommaren och cirka 50 
personer deltog vid ett dialogmöte (open-space) på temat i Kronängsskolans aula i juni. Nästa steg 
under hösten är en cykelturné med besök på flera av stadens öar för att prata vidare om Vaxholms stads 
översiktsplan. Syftet är att möta både fritids- och fastboende samt företagare för att diskutera hur 
Vaxholms fysiska miljö ska utvecklas i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Under våren har det även 
vid kommunstyrelsens strategidag varit särskilt fokus på medborgardialog där SKL var inbjudna för 
information och inspiration till förvaltning och förtroendevalda i ämnet. 

Kommunledningskontoret konstaterar att merborgardialog är en mycket aktuell fråga både inom 
förvaltningen, bland stadens förtroendevalda samt hos medborgarna i Vaxholm. Ett stort antal insatser 
för att utveckla merborgardialog har genomförts de senaste åren och arbetet med detta kommer 
fortsätta under mandatperioden.    

Medborgarförslag
År 2001 infördes en möjlighet för kommuner att besluta att den som är folkbokförd i kommunen får 
väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detta kräver ett beslut i fullmäktige och hanteringen av 
medborgarförslag behöver anges i arbetsordningen. Kommunledningskontoret är positiv till förslag för 
ökad dialog mellan medborgare och förtroendevalda, men menar att det finns bättre metoder för detta 
än att införa medborgarförslag i Vaxholm stad. En majoritet av kommunerna i Sverige har infört en 
möjlighet att lämna medborgarförslag, men trenden är att flera av dessa nu väljer att ta bort denna 
möjlighet (se ”Låt fler forma framtiden”, SOU 2016:5). De positiva aspekterna av att införa 
medborgarförslag kan vara en ökad kontakt med kommunens medborgare samt en möjlighet för dem 
att komma till tals. Erfarenheter av medborgarförslag visar dock att medborgarförslag innebär en stor 
administrativ börda för kommunen samt att väldigt få förslag bifalls. Även förslag som avslås behöver 
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utredas och sammantaget blir administrationen för att hantera frågor som inte beslutas i fullmäktige 
omfattande. De senaste två åren har, som exempel, Eskilstuna kommun, Gnesta kommun, Vadstena 
kommun och Botkyrka kommun beslutat att ta bort möjligheten till medborgarförslag i kommunallagens 
mening. Skälen som angetts är att hanteringen av medborgarförslag anses vara krånglig och otidsenlig, 
kräver omfattande administration för den kommunala organisationen samt är förknippade med 
formkrav som förvårar för den enskilde invånaren. Vidare har det visat sig vara väldigt långa svarstider 
och ett stort antal medborgarförslag som lämnas in från samma (fåtal) personer.    

Flera kommuner har valt att, i stället för det formella medborgarförslag som föreskrivs i 
kommunallagen, erbjuda medborgarna alternativa metoder för att lämna synpunkter/förslag. Flera 
kommuner har till exempel infört någon typ av elektronisk förslagsrätt. Beredningen av 
medborgarförslag har visat sig ta lång tid och motsvarar inte de krav och förväntningar som många 
medborgare ställer på snabb information och kommunikation med kommunen. I Botkyrka kommun har 
exempelvis medborgarförslagen ersatts med en utvecklad form av synpunktshantering på webben. 
Syftet är att uppnå en mer effektiv hantering och handläggning av inkomna förslag från allmänheten 
samt en snabbare återkoppling till förslagsställaren. I korthet innebär detta att inkomna 
synpunkter/förslag fördelas till lämplig tjänsteperson på respektive förvaltning som hanterar och 
beslutar i frågan inom dennes mandat. Synpunkter/förslag som anses vara av mer principiell 
beskaffenhet/politisk karaktär kan lyftas för hantering i berörd nämnd efter beslut av ordföranden i 
nämnden. Nämndens ordförande ska därför hållas löpande informerad om de synpunkter/förslag som 
inkommer och som rör nämndens ansvarsområde. En fördel med denna typ av synpunktshantering är 
att även synpunkter/förslag från företagare och sommarboende kan hanteras. Vid ett införande av 
medborgarförslag kan endast personer som är folkbokförda i Vaxholm lämna in förslag.    

Vaxholms stad har nyligen genomfört en upphandling av en e-tjänsteplattform (Artvise) som tagits i bruk 
under året. Via e-tjänsteplattformen är det möjligt för medborgare att ställa frågor, lämna synpunkter 
och göra felanmälningar. Det finns därmed möjlighet att skapa en mer utvecklad form av 
synpunktshantering i enlighet med exempelvis Botkyrkas modell.   

Med anledning av ovanstående är kommunledningskontorets bedömning att en utvecklad form av 
synpunktshantering är en mer framkomlig väg än att nu införa möjlighet till medborgarförslag så som 
stipuleras i kommunallagen.  

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-09-14
Motion av Peter Lindqvist (-) och Rickard Gille (-) om medborgardialog och medborgarförslag

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Svar på motion från Peter Lindqvist (-) och Rickard Gille (-) om 
medborgardialog samt medborgarförslag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Peter Lindqvist (-) och Rickard Gille (-) yrkar i rubricerad motion att Vaxholms stad inleder samarbete 
med 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. 

Medborgardialog
Kommunledningskontoret är positiv till förslag kring utvecklad medborgardialog. Detta är något 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 innan sommaren och cirka 50 
personer deltog vid ett dialogmöte (open-space) på temat i Kronängsskolans aula i juni. Nästa steg 
under hösten är en cykelturné med besök på flera av stadens öar för att prata vidare om Vaxholms stads 
översiktsplan. Syftet är att möta både fritids- och fastboende samt företagare för att diskutera hur 
Vaxholms fysiska miljö ska utvecklas i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Under våren har det även 
vid kommunstyrelsens strategidag varit särskilt fokus på medborgardialog där SKL var inbjudna för 
information och inspiration till förvaltning och förtroendevalda i ämnet. 

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef

73



Tjänsteutlåtande
2019-08-14

Änr KS 2019/94.15
2 av 3

Kommunledningskontoret konstaterar att merborgardialog är en mycket aktuell fråga både inom 
förvaltningen, bland stadens förtroendevalda samt hos medborgarna i Vaxholm. Ett stort antal insatser 
för att utveckla merborgardialog har genomförts de senaste åren och arbetet med detta kommer 
fortsätta under mandatperioden.    

Medborgarförslag
År 2001 infördes en möjlighet för kommuner att besluta att den som är folkbokförd i kommunen får 
väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detta kräver ett beslut i fullmäktige och hanteringen av 
medborgarförslag behöver anges i arbetsordningen. Kommunledningskontoret är positiv till förslag för 
ökad dialog mellan medborgare och förtroendevalda, men menar att det finns bättre metoder för detta 
än att införa medborgarförslag i Vaxholm stad. En majoritet av kommunerna i Sverige har infört en 
möjlighet att lämna medborgarförslag, men trenden är att flera av dessa nu väljer att ta bort denna 
möjlighet (se ”Låt fler forma framtiden”, SOU 2016:5). De positiva aspekterna av att införa 
medborgarförslag kan vara en ökad kontakt med kommunens medborgare samt en möjlighet för dem 
att komma till tals. Erfarenheter av medborgarförslag visar dock att medborgarförslag innebär en stor 
administrativ börda för kommunen samt att väldigt få förslag bifalls. Även förslag som avslås behöver 
utredas och sammantaget blir administrationen för att hantera frågor som inte beslutas i fullmäktige 
omfattande. De senaste två åren har, som exempel, Eskilstuna kommun, Gnesta kommun, Vadstena 
kommun och Botkyrka kommun beslutat att ta bort möjligheten till medborgarförslag i kommunallagens 
mening. Skälen som angetts är att hanteringen av medborgarförslag anses vara krånglig och otidsenlig, 
kräver omfattande administration för den kommunala organisationen samt är förknippade med 
formkrav som förvårar för den enskilde invånaren. Vidare har det visat sig vara väldigt långa svarstider 
och ett stort antal medborgarförslag som lämnas in från samma (fåtal) personer.    

Flera kommuner har valt att, i stället för det formella medborgarförslag som föreskrivs i 
kommunallagen, erbjuda medborgarna alternativa metoder för att lämna synpunkter/förslag. Flera 
kommuner har till exempel infört någon typ av elektronisk förslagsrätt. Beredningen av 
medborgarförslag har visat sig ta lång tid och motsvarar inte de krav och förväntningar som många 
medborgare ställer på snabb information och kommunikation med kommunen. I Botkyrka kommun har 
exempelvis medborgarförslagen ersatts med en utvecklad form av synpunktshantering på webben. 
Syftet är att uppnå en mer effektiv hantering och handläggning av inkomna förslag från allmänheten 
samt en snabbare återkoppling till förslagsställaren. I korthet innebär detta att inkomna 
synpunkter/förslag fördelas till lämplig tjänsteperson på respektive förvaltning som hanterar och 
beslutar i frågan inom dennes mandat. Synpunkter/förslag som anses vara av mer principiell 
beskaffenhet/politisk karaktär kan lyftas för hantering i berörd nämnd efter beslut av ordföranden i 
nämnden. Nämndens ordförande ska därför hållas löpande informerad om de synpunkter/förslag som 
inkommer och som rör nämndens ansvarsområde. En fördel med denna typ av synpunktshantering är 
att även synpunkter/förslag från företagare och sommarboende kan hanteras. Vid ett införande av 
medborgarförslag kan endast personer som är folkbokförda i Vaxholm lämna in förslag.    

Vaxholms stad har nyligen genomfört en upphandling av en e-tjänsteplattform (Artvise) som tagits i bruk 
under året. Via e-tjänsteplattformen är det möjligt för medborgare att ställa frågor, lämna synpunkter 
och göra felanmälningar. Det finns därmed möjlighet att skapa en mer utvecklad form av 
synpunktshantering i enlighet med exempelvis Botkyrkas modell.   
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Tjänsteutlåtande
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Änr KS 2019/94.15
3 av 3

Med anledning av ovanstående är kommunledningskontorets bedömning att en utvecklad form av 
synpunktshantering är en mer framkomlig väg än att nu införa möjlighet till medborgarförslag så som 
stipuleras i kommunallagen.  

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-09-14
Motion av Peter Lindqvist (-) och Rickard Gille (-) om medborgardialog och medborgarförslag

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet
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Motion – Medborgardialog samt 
medborgarförslag. 
 

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det 

lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för 

kommuner, landsting och regioner, dels för att skapa tillit till 

det demokratiska systemet, och dels för att utveckla ett hållbart 

samhälle. 

Inför valet 2018 lyftes demokratifrågorna av många väljare som en viktig valfråga i 

Vaxholm. Många medborgare i Vaxholm upplever att det är svårt att komma till tals 

samt svårt att påverka under samråd eller inför olika beslut.  

Vi vill skapa förutsättningar för en stärkt demokrati i Vaxholm, vilket enligt oss 

innebär att man behöver göra en riktad satsning för att nå resultat. 

Mittsamverkan för Vaxholm har i sitt uppdaterade program en ambition att införa en 

Demokratiberedning vilket vi välkomnar. I avvaktan på det ärendets eventuella 

beredning och beslut har vi två konkreta förslag. 

 

Medborgardialog 

Under ett antal år har SKL arbetat med att stödja kommuner för att pröva och 

utveckla arbetet inom området medborgardialog. 

Erfarenheter visar att SKL:s modell för medborgardialog fungerar väl och varit 

uppskattad av de medborgare som deltagit i processerna. Därför kommer SKL, genom 

projekt medborgardialog, att fortsätta driva nätverk under 2019 - 2022 med syftet att 

pröva och utveckla modellen samt visa på lärande exempel. 

Medborgarförslag 

Enligt kommunallagen innebär medborgarförslag en rätt, för den som är folkbokförd 

(även barn, ungdomar och utländska medborgare) i en kommun att väcka ärenden i 

fullmäktige om frågor inom kommunens ansvarsområden. I dag har över 200 

kommuner i Sverige infört medborgarförslag. 

Positiva erfarenheter från kommuner som har infört medborgarförslag är att 

allmänheten har fått ytterligare en möjlighet att komma till tals, och att kontakten 

mellan medborgare – förvaltning – politiker ökar samt att intresset och 

engagemanget för kommunens uppdrag ökar.  
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Vi föreslår: 

• Att Vaxholm stad inleder samarbete med SKL i syfte att utveckla och 

implementera metoden ”medborgardialog”.  

• Att ”medborgardialog” integreras som en del av stadens styrning och 

verksamhetsutveckling. 

• Att kommunfullmäktige inför medborgarförslag from 1 januari 2020. 

 

Nedanstående är möjliga och naturliga konsekvenser om ovanstående beslutas: 

• Att det skall gå att lämna medborgarförslag på olika sätt (brev, digitalt & via 

webben) 

• Att förvaltningen får i uppdrag att uppdatera kommunfullmäktiges, 

kommunstyrelsens samt nämnders reglemente så att medborgarförslag kan 

hanteras och beslutas. 

• Att förvaltningen får i uppdrag att uppdatera beredningsprocessen, så att den 

även innefattar medborgarförslag 

• Att förvaltningen får i uppdrag kommunicera till medborgarna gällande 

möjligheten att lämna medborgarförslag samt bjuda in till medborgardialog i 

aktuella frågor, med start 2019 

• Att förvaltningen får i uppdrag att ”öronmärka” en budget i KS som är kopplat 

för att kunna hantera och verkställa inkomna medborgarförslag. 

• Att förvaltningen & politiker fortsätter jobbet med att utveckla 

medborgardialogen tillsammans med de boende i Vaxholms stad 

 

Vaxholm 2019-05-29 

Peter Lindqvist(-) och Rickard Gille(-) 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-09-12

Änr KS 2019/122.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 102 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2, 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
2 2019, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för LSS har tre beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice i hemmet inte verkställts. Detta med anledning av att den externa leverantören för 
verkställande inte har hittat lämpliga kontaktpersoner och avlösare än. 

Inom lagrummet för SoL har alla beslut verkställts.  

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 190630, lagrum LSS

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall kontaktperson  380 + 129 + 109  3  0

Bifall avlösarservice  151  0  1

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till socialnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag SN § 67/2019-08-20
Tjänsteutlåtande 2019-08-05, Rebecca Borg
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Protokoll Socialnämnden
2019-08-20

Änr SN 2019/35.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 67 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2019

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
2 2019, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för LSS har tre beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice i hemmet inte verkställts. Detta med anledning av att den externa leverantören för 
verkställande inte har hittat lämpliga kontaktpersoner och avlösare än. 

Inom lagrummet för SoL har alla beslut verkställts.  

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 190630, lagrum LSS

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall kontaktperson  380 + 129 + 109  3  0

Bifall avlösarservice  151  0  1

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-08-05, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kommunstyrelsen. 
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Tjänsteutlåtande
2019-08-06

Änr  
1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2019

Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
2 2019, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för LSS har tre beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice i hemmet inte verkställts. Detta med anledning av att den externa leverantören för 
verkställande inte har hittat lämpliga kontaktpersoner och avlösare än. 

Inom lagrummet för SoL har alla beslut verkställts.  

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 190630, lagrum LSS

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall kontaktperson  380 + 129 + 109  3  0

Bifall avlösarservice  151  0  1

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2019-08-05, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Kommunstyrelsen. 

Socialförvaltningen
Rebecca Borg
Enhetschef
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     Vänsterpartiet i Vaxholm
______________________________________________________________

Motion gällande arkitekturpolicy för Vaxholm

Många, många förknippar Vaxholm med båtar och friluftsliv, vatten och en 
härlig idyll, och mitt ibland detta en militär utpost som skulle försvara 
Stockholm. Vi har ett varumärke som få.

Att behålla sin särart är grunden till att människor tycker att det är intressant 
att komma till nya platser – och att älska sin hembygd. Tänk om vi bara får se
likadana nya hus överallt – bara för att de är moderna! 

Kvalitets- och gestaltningsfrågor behöver lyftas fram och diskuteras inför den
nya översiktsplanen Vaxholm 2040.

I översiktsplanen behöver vi också värdera och titta efter var vi har värdefulla
landskapsvyer, varifrån de kan ses, och om de ska värnas eller inte värnas.

I ett tidigt skede av varje nytt projekt har vi att ta ställning till vilken typ av 
förnyelse vi vill ha på kommunens olika öar.

I en framtagen arkitekturpolicy behöver vi ställa oss frågor som:

 På vilket sätt samspelar det nya vi tänkt med Vaxholms särart? Resarös, 

Rindös särart och skala etc.?
 Hur bidrar projektet till att det blir trivsammare och vackrare?
 Hur stöds vardagslivet runt om?
 Blir det offentliga rummet tillgängligt för alla?
 Är projektet ekologiskt försvarbart?
 Är bygget i harmoni med omgivningens skala?
 Vilken är den arkitektoniska idén och/eller stadsbyggnadsidén?
 Hur säkerställer vi att hållbarhet och långsiktig kvalitet inte underställs 

kortsiktiga överväganden?
 Hur beskrivs och kommuniceras det nya vi tänkt?

Vi behöver en checklista för att inte förivra oss när vi beslutar om nya projekt.
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Vänsterpartiet 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.

Vaxholm 2019 09 08
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Protokoll Kommunfullmäktige
2018-12-18

Änr KS 2018/183.110
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 92 Inträdesordning i kommunstyrelsen och nämnder 2019-2022

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

För (M) (KD) (L) (C) (S)

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

För (C) (L) (S) (MP) (M) (KD)

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

För (MP) (V) (C) (S) (L) (M)

För (S) (V) (MP) (C) (L)

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

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

För (SD)

Ärendebeskrivning
Inträdeordning i kommunstyrelsen och nämnder 2019-2022 ska fastställas efter inkomna förslag från 
respektive parti i kommunfullmäktige. 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Nämndsekreterare
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