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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-09-12

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 101 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut
Lars Lindgren (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast 
den 16 september 2019.

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att Lars Lindgren (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
senast den 16 september 2019.

Föredragningslistan fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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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 Kommunstyrelsen
2019-09-12

Änr KS 2019/178.430
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 103 Förlängning - Agenda Ekologisk hållbarhet

Kommunstyrelsens beslut
”Ekologisk agenda 2016-2018, förskolor och skolor, Vaxholms stad” förlängs som styrdokument fram till 
2021.

1. Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta fram ett nytt styrdokument för 
hållbarhetsfrågor inom de pedagogiska verksamheterna. 

Ärendebeskrivning
Dagens samhälle kräver att hållbarhetsfrågorna finns närvarande i vardagen och att alla beslut fattas 
utifrån ett globalt ansvarstagande av våra naturresurser. Under hösten 2015 har FN:s globala 
hållbarhetsmål antagits. Hållbarhet är på agendan och kräver insatser av alla aktörer. Utbildning är en 
viktig faktor för att både kommunicera och kunna fatta beslut. Kunskap hos den kommande 
generationens är en avgörande faktor för att hållbarhetsmålen ska förverkligas.

I Vaxholms stad pågår aktiviteter runt hållbarhetsfrågorna. Det sker både i klassrumsundervisningen och 
som en del av hela skolans/förskolans profil samt som enskilda kampanjer eller events.  Nuvarande 
dokument är ett underlag  för att visa vägen hur stadens miljöprogram och skolans/förskolans läroplan 
med kursplaner kan knytas samman. Den ekologiska agendan är ett bra övergripande dokument, vars 
innehåll gör det möjligt för fler att arbeta aktivt med ekologisk hållbarhet på olika nivåer.

Ett nytt aktualiserat dokument kommer att ersätta nuvarande agenda 2021 med följande innehåll

1. De lokalt prioriterade globala hållbarhetsmål, ur Agenda 2030, ska involveras.
2. Hållbarhetsstrategi, som kommer att ersätta miljöprogrammet och strategin för social 

hållbarhet ska vara en utgångspunkt tillsammans med reviderad läroplan och reviderade 
kursplaner.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till Barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget 
yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag BUN § 77/2019-08-19
Tjänsteutlåtande, Annmari Wohlin, 2019-05-09
Ekologisk agenda 2016-2018, förskolor och skolor, Vaxholm stad, 2016/125.430

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, barn – och utbildningsförvaltningens chef

För kännedom: Myrna Selenius, utevecklingsledare
Ann- Marie Wohlin, miljö- och vattenstrateg 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-09-12

Änr KS 2017/221.251
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 104 Vaxö skola, nytt permanent annex - upphandlingsbeslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Exploateringsenhetens framtagna förfrågningsunderlag godkänns.

a. Redaktionella ändringar av upphandlingsunderlaget inom ramen för beslutat uppdrag 
hanteras av Per Blinck, sbf.

b. Per Binck får i uppdrag att besluta och hantera frågor/svar, förtydliganden och 
kompletteringar gällande upphandlingsunderlaget.

2. Exploateringsenheten får i uppdrag att återkomma med resultatet av upphandlingen för beslut 
om tilldelning. 

Ärendebeskrivning
Exploateringsenheten återkommer nu i enlighet med kommunstyrelsens beslut, KS 2019-05-02/§ 59, i 
vilket enheten fick i uppdrag att ta fram förslag till förfrågningsunderlag samt att återkomma med 
begäran om ett upphandlingsbeslut.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-08-28, ”Vaxö skola slöjdlokaler – upphandlingsbeslut”
Bilaga 1   Allmänna föreskrifter
Bilaga 2 Anbudsformulär
Bilaga 3 Förslag till kontrakt
Bilaga 4 Arkitekthandlingar
Bilaga 5 Landskapsarkitekt
Bilaga 6 Konstruktionshandlingar
Bilaga 7 VVShandlingar
Bilaga 8 Elhandlingar
Bilaga 9 Hisshandlingar
Bilaga 10 Brandhandlingar

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf

Camilla Adolfsson, sbf
Per Blinck, sbf                          
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-09-12

Änr KS 2004/10012.214
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 105 Detaljplan Resarö Mitt - fortsatt process

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar till protokollet att förvaltningen som ett led i behandlingen av återremissen 
av Resarö mitt gör bedömningen att fördelarna med att gå fram med en hel plan är så starka att planen 
ej bör delas.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 om att Detaljplan Resarö Mitt - fortsatt process begäran om 
nya utställningar och att en prövning ska ske av effekterna av en uppdelning av planen i två delar. 

Förvaltningen har efter återremissen analyserat konsekvenserna av en uppdelning av planen i två delar 
samt haft samråd med både myndigheter, sakägare och politiska företrädare. 

Analysen har gett för handen att en uppdelning av planen skulle ge både stora tidsförseningar såväl som 
ekonomiskt ökade kostnader. Trafikverket lyfter att en ny planprocess skulle innebära ett krav på att 
genomföra en vägplan. Lanthandels ägare lyfter önskan av utbyggnation. Avtalet med Propellertjänst 
löper ut vid årsskiftet. Behovet av en säkrare skolangöring lyfts av både föräldrar och 
verksamhetsutövare samt efterfrågan av en gång- och cykelväg till Överby efterfrågas av boende. 

En revidering av detaljplanen pågår, vilket ännu ej har politiskt behandlats, men med förslag om 
justering av följande fyra poster:

 illustration enligt trafikskiss för 
o ny avlämningsplats för skolbarn, 
o busshållplatsvid Överbyvägen mot Överby.

 högsta tillåtna nockhöjd sänks för lanthandel från 9,5 m till ca 8 m.
 markanvändningen för området nordväst om Resarö skola ändras till både bostäder och skola.
 planens syfte förtydligas angående utformning av lanthandeln och bebyggelsekaraktär i 

planbeskrivningen.

Resaröbor inbjöds till ett informationsmöte 2019-08-26 för förankring om den reviderade planen. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar: 
”Kommunstyrelsen noterar till protokollet att förvaltningen som ett led i behandlingen av återremissen 
av Resarö mitt gör bedömningen att fördelarna med att gå fram med en hel plan är så starka att planen 
ej bör delas”.

Moderaterna genom Lars Lindgren (M) instämmer i lagt yrkande.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, ”Detaljplan Resarö Mitt – fortsatt process”, 2019-09-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristina Henschen, planchef                                                                            
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Protokoll
2019-09-12

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

För kännedom: Camilla Adolfsson, tf exploateringschef                                                          
Susanne Edén, stadsbyggnadschef                                                                       
Marie Wiklund, kommunchef
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-09-12

Änr KS 2019/161.304
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 106 Remissvar - Reviderad klimat- och energistrategi 2020-2045

Kommunstyrelsens beslut
Remissvar över revidering av  Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045 godkänns.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda 
det regionala arbetet kring energiomställning och minskad klimatpåverkan.

Vaxholms stad har givits möjlighet att inkomma med remissvar angående revidering  av Klimat- och 
energistrategi för Stockholms län 2020-2045. I Klimat- och energistrategin hanteras klimat- och 
energifrågorna ur ett utsläppsperspektiv. Klimatanpassningsperspektivet ingår inte.

Vaxholms stad tycker att den reviderade klimat- och energistrategin har en viktig funktion att fylla och 
tycker att dokument väl uppfyller den uppgiften. Synpunkter av mindre karaktär lämnas runt såväl 
struktur som innehåll. En del specificeringar ges i olika delområden med sidhänvisningar (se 
ärendebeskrivning).

Några synpunkter av allmän karaktär är 

 Inledningen är för kort och ger inte en bra bakgrund för att förstå strategins funktion och hur 
dess innehåll ska användas. Här önskas en rubrik om mål som styr strategin.  Avsnittet klimat- 
och energimål ligger i slutet av dokumentet, vilket gör att inledningen med bakgrund är för 
kortfattad. Det blir oklart med syfte, mål, den gamla strategin och på vilket sett den revideras 
innehållsmässigt. Avsnittet bör flyttas fram eller läggas i bilaga med en kortfattad version i 
inledningen. 

 Miljökvalitetsmålen omnämns  men inte vilka de prioriterade målen i länet är. 
 Hur är synkroniseringen med klimatfärdplan 2050 i avsnittet ”Stockholms läns förutsättningar 

och utmaningar”? Hur strategin förhåller sig till andra styrdokument t.ex. klimatfärdplan 2050, 
RUFS 2050, miljökvalitetsmålen  och globala målen, bör visualiseras i en bild där kopplingarna är 
tydliga.

 Förstärkt ledarskap omnämns men tydliggörs inte vem det avser bland de regionala aktörerna.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 43/2019-08-28
Remiss, Reviderad klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045, 2019-06-19
Missiv till remissen, 2019-06-19
Tjänsteutlåtande, Remissvar angående reviderad klimat- och energistrategi för Stockholms län 
2020-2045, 2019-08-12

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ammi Wohlin, klk
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Protokoll
2019-09-12

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

För kännedom: Madeleine Larsson, klk
Susanne Edén, sbf
Marie Wiklund, klk     
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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 Kommunstyrelsen
2019-09-12

Änr KS 2019/166.432
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 108 Yttrande över remiss om vattenverksamhet

Kommunstyrelsens beslut
Yttrande i tjänsteutlåtande Remiss om vattenverksamhet godkänns, med betoning på att 
konsekvenserna för Vaxholm av kabelnedläggningen behöver förtydligas.

Redaktionella förändringar får göras av förvaltningen.

Ärendebeskrivning
Företaget Eastern Light AB har lämnat in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen i 
Stockholms län. De vill etablera en ny fiberoptisk sjökabelförbindelse mellan Sverige och Finland som 
föreslås sträcka sig bland annat genom Vaxholm. 

Ett av skälen till Eastern Light-projektet är en kraftig ökning av internationell datatrafik och att befintlig 
infrastrukturen är otillräcklig för att möta den ökande efterfrågan. Eastern Light AB kommer efter 
avslutat arbete inte att bedriva någon operatörsverksamhet i egen regi, utan kommer att sälja 
fiberkapacitet i kabeln till alla som önskar på en öppen, neutral och operatörsoberoende basis.

Kabeln består till stora delar av stål med en kärna av plastförslutna fiberstrån av glasfiber och är cirka 3 
centimeter i diameter. Landfästen för kabeln föreslås till ett par platser, i Österåker respektive 
Sollentuna kommun. Inom Vaxholm föreslås kabeln att läggas från norr om Stegesund, söderut mellan 
Vaxön och Rindö och sedan vika av mot Bogesundslandet efter att ha rundat Granholmen.

Vaxholms stad är positiva till projektet men saknar en detaljerad beskrivning av konsekvenserna av 
kabeldragningen samt om hänsyn tagits till marina fornlämningar. En ny fiberoptisk sjökabelförbindelse 
mellan Sverige och Finland bidrar till att uppfylla det kommunövergripande målområdet Livsmiljö.

Länsstyrelsen kan komma att avgöra ärendet även om kommunen inte har yttrat sig.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU § 31/2019-08-28
Tjänsteutlåtande, 2019-07-02
Remiss om vattenverksamhet, nedläggning av kabel (535-58-2019), 2019-06-19
Remiss 535-58-2019 Bilaga 1 Ansökan om vattenverksamhet och kartunderlag, 2019-06-19
Remiss 535-58-2019 Bilaga 2 Beskrivning, 2019-06-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Isabelle Eriksson, sbf
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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 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 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 Kommunstyrelsen
2019-09-12

Änr KS 2019/94.15
1 av 3

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 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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§ 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.  

19



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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§ 114 Svar till revisionen gällande tvåhandsprincipen i samband med 
kundfakturering

Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningens förslag på svar till revisionen antas som kommunstyrelsens eget.

Ärendebeskrivning
Under 2017 gav Vaxholms stads förtroendevalda revisorer KPMG i uppdrag att genomföra en granskning 
av kommunens rutiner för intäkter. 

Syftet med granskningen var att överskådligt belysa kommunens väsentliga intäktsflöden. Syftet var 
vidare att översiktligt bedöma om rutiner som ligger till grund för beräkning av intäkter likväl som den 
interna kontrollen som finns kopplat till beräkningar och inbetalningar av intäkter är tillräcklig.

Granskningen skedde genom studier av relevanta dokument, intervjuer med tjänstepersoner från 
ekonomienheten samt substansgranskning av intäktsprocessen.

Efter genomförd granskning bedömde revisionen att stadens rutiner för intäkter i huvudsak är 
tillräckliga och att den interna kontrollen därmed i huvudsak är tillräcklig. 

Revisionen framförde ett antal rekommendationer i rapporten för att ytterligare förbättra stadens 
rutiner och interna kontroll. En rekommendation var att tillämpa en som kallad tvåhandsprincip i 
samband med kundfakturering. Med tvåhandsprincip avses att ingen enskild handläggare ska vara 
ensam ansvarig för en ekonomisk behandling i ekonomisystem eller motsvarande verksamhetssystem. I 
dagsläget tillämpas tvåhandsprincipen i samtliga fall förutom inom socialförvaltningens 
verksamhetsområde samt centralt på kommunledningskontoret i samband med manuella 
ströfaktureringar. 

Revisorerna önskar med anledning av detta svar från kommunstyrelsen respektive socialnämnden om 
vilka åtgärder som kommer att vidtas samt när i tiden detta kommer att ske. Kommunstyrelsen svarar 
för tillämpningen av tvåhandsprincipen för de manuella ströfaktureringarna i det här tjänsteutlåtandet 
och socialnämnden svarar för sin hantering i ett separat tjänsteutlåtande. 

Förvaltningens svar:

Majoriteten av stadens kundfakturering sker genom filöverföringar från olika verksamhetssystem såsom 
Castor, Extense, Strifast m.m. Ett fåtal ströfaktureringar sker manuellt centralt via ekonomienheten. 
Från och med den 8 augusti 2019 har ekonomienheten infört krav på tvåhandssignering av manuella 
kundfakturor. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 53/2019-08-28
Tjänsteutlåtande, Svar till revisionen gällande tvåhandsprincipen i samband med kundfakturering, 
2019-08-07
Skrivelse, Tvåhandsprincipen i samband med kundfakturering, 2019-06-14.
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Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

Anna Berholt, klk

För kännedom: Anders.petersson@kpmg.se
Anders Haglund, ordf. för Vaxholms stads revisorer
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§ 115 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut
Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut:

Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 12-28/2019

AU/2019-08-28 §§ 42-55

PLU/2019-08-28 §§ 30-37

Yrkanden
Ordföranden yrkar att anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet och finner bifall till eget 
yrkande.

Handlingar
Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 12-28/2019

23



Protokoll Kommunstyrelsen
2019-09-12 

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 116 Redovisning av utestående uppdrag

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har uppdaterat listan med utestående uppdrag per 2019-09-04.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Utestående uppdrag per 2019-09-04
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