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§ 117 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut
Anna-Lena Nordén (WP) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast 
den 28 oktober 2019.

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ett ärende ”Vaxö skola, nytt permanent annex - 
avbrytande av upphandling” som behandlas som nummer 3. 
Ärende nummer 3-27 i utskickad kallelse behandlas som nummer 4-28 vid sammanträdet. 

Närvaro för Johanna Lindgren/Norrvatten godkänns.

Yrkanden

Ordföranden yrkar:

 Anna-Lena Nordén (WP) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast
den 28 oktober 2019.

 Föredragningslistan fastställs med tillägg av ett ärende ”Vaxö skola, nytt permanent annex -
avbrytande av upphandling” som behandlas som nummer 3.
Ärende nummer 3-27 i utskickad kallelse behandlas som nummer 4-28 vid sammanträdet.

 Närvaro för Johanna Lindgren/Norrvatten godkänns.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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……………………….
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..……………………..
Justerare

§ 118 Godkännande av riktlinjer för hållbar vattenförbrukning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner och ställer sig bakom Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning.

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna är framtagna för att tydliggöra vad som gäller för Norrvattens medlemskommuner  gällande 
långsiktigt hållbar vattenanvändning samt vid restriktioner i användning av dricksvatten under perioder 
av risk för vattenbrist eller leveransstörningar. Kommunstyrelsen i samtliga medlemskommuner väntas 
fatta beslut om att anta riktlinjerna.

Norrvattens förbundsstyrelse beslutade på sammanträdet 9 april 2019, §19 - Åtgärder kring hållbar 
vattenförbrukning (NV2019-067), att långsiktigt kommunicera hållbar vattenförbrukning samt att ta 
fram förslag till riktlinjer för kommunernas arbete för en hållbar vattenförbrukning kopplat till 
Norrvattens kapacitetsbrist i högförbrukningsperioder.

På Norrvattens sammanträde den 11 september 2019 fattade förbundsstyrelsen beslut om att anta 
Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning.

Vid framtagandet av riktlinjerna har Norrvattens förvaltning informerat medlemskommunernas tekniska 
förvaltningar den 18 februari samt på teknisk delegation 29 april. Kommunikationsansvariga  har 
informerats på möte 5 april och kommundirektörsgruppen  den 29 mars samt 7 juni. Riktlinjerna har 
skickats på två informella remissrundor till medlemskommunerna  för inhämtade av synpunkter. 
Synpunktema har beaktats innan det slutgiltiga förslaget till riktlinjer för hållbar vattenförbrukning 
arbetats fram.

Norrvattens förbundsstyrelse föreslår medlemskommunernas kommunstyrelser att godkänna och ställa 
sig bakom antagna riktlinjer för hållbar vattenförbrukning.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-10-03, Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning
Hemställan från Norrvatten 2019-09-13, Hemställan riktlinjer hållbar vattenförbrukning
Protokollsutdrag Norrvatten § 52/2019
Riktlinjer hållbar vattenförbrukning (antagna av Norrvattens förbundsstyrelse 2019-09-11)

Kopia på beslutet till
För kännedom: Annika.Palmgren@norrvatten.se

Marie Wiklund, klk
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§ 120 Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i mål nr P 4168-19
och mål nr P 6252-19 angående detaljplan för Norrberget i 
Vaxholms kommun

Kommunstyrelsens beslut
Yttrande avseende överklaganden i mål om detaljplan för Norrberget antas som kommunstyrelsens 
eget.

Noteras till protokollet att (S) inte deltar i beslutet i enlighet med bilaga 1 till protokollet.

Ärendebeskrivning
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har den 22 augusti 2019 beslutat att avvisa 1 överklagande, avslå 
13 överklaganden och ge prövningstillstånd för 10 överklaganden som inkommit i de två målen om 
överklagande av detaljplanen för Norrberget. Prövningstillstånd ska ges om 

- det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen kommit 
till,

- det inte går att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till 
utan att prövningstillstånd ges, 

- det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol, eller 
- det annars finns synnerliga skäl. 

Vilken av dessa situationer som är skäl för prövningstillstånden i målen om detaljplan för Norrberget 
framgår inte av MÖD:s beslut.

Inför domstolens prövning har Vaxholms kommun getts möjlighet att yttra sig över överklagandena. 
Kommunen har begärt anstånd med att inkomma med yttrandena. MÖD har medgett anstånd till den 6 
november.  

Överklagandena berör följande frågor i detaljplanen: kulturmiljö, strandskydd, dagvatten, avlopp, 
miljöpåverkan, huvudmannaskap för gator, trafikförsörjning och trafikmiljö, sophantering, skyddsrum, 
tillgång till friyta vid förskola, olägenhet för de närboende samt brandskydd.

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att kommunstyrelsen avstår från att yttra sig i mål om detaljplan för 
Norrberget.

Waxholmspartiet (WP) samt Peter Lindqvist (-) instämmer i Sara Strandbergs (V) yrkande.

Lars Lindgren (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Adrian Brunkhorst (C) och Michael Baumgarten (L) instämmer i Lars Lindgrens (M) yrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till Lars Lindgrens (M) 
yrkande om att bifalla förvaltningens beslutsförslag. 

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

Ja röstar: den som bifaller förvaltningens förslag i enlighet med Lars Lindgrens (M) yrkande. 

Nej röstar: den som bifaller Sara Strandbergs (V) yrkande. 

Omröstningsresultat
Ja= Lars Lindgren (M), Adrian Brunkhorst (C), Michael Baumgarten (L), Tina Runhem (M), 
Per-Eric Grön (M) samt Malin Forsbrand (C)

Nej= Anna-Lena Nordén (WP), Peter Lindqvist (-), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) samt 
Sara Strandberg (V)

Avstår= Anders Garstål (S)

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 4 nej-röster samt en som avstår, 
bifaller förvaltningens beslutsförslag.

Reservationer
Sara Strandberg (V) samt Waxholmspartiet reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för 
Sara Strandbergs (V) yrkande (bilaga 2 och 3 till protokollet). 

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-10-01  

Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i mål nr P 4168-19 och mål nr P 6252-19 angående 
detaljplan för Norrberget i Vaxholms stad 2019-10-22

Bilagor tillhörande yttrandet:

Bilaga 1 - Mål och riktlinjer för Bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-04-12  

Bilaga 2 - Exploateringsprogram för Vaxholms stad 2013-10-02 

Bilaga 3 - Solstudie Norrberget 2019-10-17 

Bilaga 4 - Strandutredning 1970 2019-10-22 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Camilla Adolfsson, SBF

För kännedom: Marie Wiklund, KLK
Susanne Edén, SBF
Kristina Henschen, SBF 
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..……………………..
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§ 121 Uppföljning av dialoginsatser kring ny översiktsplan och
hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

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

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

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

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

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

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

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

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

Yrkanden
Anna-Lena Nordén (WP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige notera 
informationen till protokollet.

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

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Matilda Karlström, sbf

För kännedom: Madeleine Larsson, klk
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Änr KS 2019/187.730
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 122 Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen för 2020-2025 antas.

2. De brister som påtalas i 4.4.1 och i 4.4.4  avseende platser i särskilt boende och seniorboenden 
överlämnas omedelbart till kommunstyrelsen för vidare åtgärder. 

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

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

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

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

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

§ 123 Rekommendation: Programpriser och strukturtillägg inom 
gymnasieskolan år 2020

Kommunstyrelsens beslut
1. Prislista för gymnasieskolan 2020 baserad på genomsnittlig uppräkning om 1 procent antas 

2. Förslag till uppräkning av strukturtillägget om 1 procent antas 

3. Ersättningsnivån för Mindre undervisningsgrupper redan från höstterminen 2019 ska tillämpas, 

4. Under 2020 betala i nivå med riksprislistan för Naturbruksprogrammets trädgårdsinriktning.

Ärendebeskrivning
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av 
programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs en 
politisk bedömning. 

Storsthlms styrelse föreslår att både programpriserna för nationella program och strukturtillägget 
räknas upp med 1 procent inför 2020.

Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2019 att rekommendera samverkansområdets kommuner att: 

1. fastslå bifogad prislista för gymnasieskolan 2020 baserad på genomsnittlig uppräkning om 1 procent, 
2. fastslå bifogat förslag till uppräkning av strukturtillägget om 1 procent, 
3. tillämpa ersättningsnivån för Mindre undervisningsgrupper redan från höstterminen 2019, 
4. under 2020 betala i nivå med riksprislistan för Naturbruksprogrammets trädgårdsinriktning.

Den samlade bedömningen gör att Barn- och utbildningsnämnden står bakom Storsthlms 
rekommendationer.

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

Handlingar
Protokollsutdrag BUN 2019-09-16/§ 89
Tjänsteutlåtande, 2019-08-05, Monica Lalander
Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg  inom gymnasieskolan för 2020
Prislista för gymnasieskolan i Storstockholm 2020
Strukturtillägg- modell för beräkning och regelverk 2020

Kopia på beslutet till
För kännedom: Ekonomiavdelningen, Vaxholm stad

Kommunförbundet Stockholms län (SSL)  
Monica Lalander, monica.lalander@vaxholm.se
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1 av 2
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Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 124 Projekt Mer digital

Kommunstyrelsens beslut
Projekt Mer digital godkänns. 

KPR och pensionärsorganisationerna ska utgöra en remissinstans.

Ärendebeskrivning
Regeringen och SKL har satt som mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt 
kunna utveckla och stärka sina egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. 
Samtidigt saknar över en miljon människor i Sverige idag kunskapen, förmåga och ibland tekniken för att 
kunna ta del av den digitala världen. För att åtgärda detta krävs strukturerade utbildningsinsatser, inte 
minst hos den äldre befolkningen där det digitala utanförskapet uppskattas till cirka 400 000 personer.  

Genom projektet Mer digital ska äldre i Vaxholms stad som inte är vana vid digitala verktyg och tjänster 
erbjudas en grundläggande IT-utbildning. Utbildningen ska motivera till digital glädje och nyfikenhet 
samt öka kunskapen och förståelsen för dagens och framtidens alltmer digitala samhälle. Målet är att 
sänka tröskeln för att testa nya digitala lösningar samt öka förståelsen för digitala tjänster. Efter 
utbildningen ska deltagarna:

 Känna sig trygg med att använda dator, telefon eller surfplatta
 Kunna använda kommunens och myndigheters digitala tjänster för samhällsservice
 Inspireras att dra nytta av vad internet har att erbjuda

Projektet drivs med hjälp av Telia och deras utarbetade koncept samt med projektstöd från 
Länsstyrelsen och Post- och Telestyrelsen. Projektet har genomförts i cirka 20 kommuner med goda 
resultat och lika många kommuner står i kö för att starta upp liknande projekt. 

Grundkonceptet innebär att med hjälp av kommunens skolelever och några tjänstemän/politiker utbilda 
seniorer i digital teknik under ca 3 timmar. Utbildningen utgår från vad deltagarna vill lära sig ex 
gällande BankID, Skype, e-post, kommunens e-tjänster etc. Deltagarna får ha med egen utrustning, 
annars står Telia för låneutrustning. Cirka 100 seniorer utbildas per tillfälle och Vaxholms stad har 
beviljats 2 tillfällen. Vaxholms stad kommer stå för lokal, IT-tekniker samt personal. Totalt kommer cirka 
34 elever och 17st handledare (tjänstemän/politiker) ansvara för utbildningen tillsammans med 
projektledning från Telia.

Projektet blir unikt för varje kommun och en projektgrupp har tillsats i Vaxholms stad för att utarbeta 
konceptet och eventet/utbildningen vidare vilket kommer fastställas i en projektplan under året. 
Projektet kommer genomföras under VT 2020. Projektgruppen består av representanter från alla 
förvaltningar och leds av Angelica Holmström. Projektmedel på 240 000kr från stiftelsen Thyra och Einar 
Sundins fond har tilldelats och kommer bland annat finansiera projektet. 

Yrkanden
Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till socialnämndens beslutsförslag med tillägget att KPR och 
pensionärsorganisationerna ska utgöra en remissinstans. 

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.
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Kommunstyrelsen
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Justerare

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2019-09-17/§ 76
Tjänsteutlåtande Projekt Mer digital, 190822, Angelica Holmström 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Angelica Holmström, sf
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Protokoll Kommunstyrelsen
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Änr KS 2019/155.770
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 125 Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län

Kommunstyrelsens beslut
Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län antas.

Ärendebeskrivning
Storsthlm styrelse beslutade den 13 juni 2019 att rekommendera kommunerna att anta Regional 
överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län. 
Överenskommelsen innebär ett ökat åtagande både för Vaxholms stad och för Region Stockholm i syfte 
att förbättra och effektivisera utskrivningsprocessen från slutenvård samt förebygga undvikbara 
återinläggningar. Antalet fristdagar innan kommunens betalningsansvar inträder ska regleras i olika steg, 
i takt med att de åtaganden och ambitioner, som uttrycks i förslaget till överenskommelse, fullföljs. 
Initialt ligger tyngdpunkten på somatisk slutenvård men kommer med tiden även att innefatta 
psykiatrisk slutenvård. Ambitionen i överenskommelsen är att succesivt minska antalet fristdagar utifrån 
en överenskommen genomsnittsberäkningsmodell.

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

Handlingar
1. Protokollsutdrag SN 2019-09-17/§ 77
2. Rekommendation från Storsthlm, 2019-06-18.
3. Förslag till Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård i Stockholms län, 2019-06-14.
4. Bilaga 1: Utskrivningsprocessens gemensamma och enskilda åtaganden, ankom 2019-08-28
5. Tjänsteutlåtande, David Lidin, 2019-09-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Registrator Storsthlm
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§ 126 Energiplan 2021-2030

Kommunstyrelsens beslut
 Förvaltningen får i uppdrag att aktualisera nuvarande energiplan 2014-2020 utifrån det

klimatpolitiska ramverket och klimatmålen, samt att den kopplas samman med framtagandet 
av hållbarhetsstrategin och Agenda 2030, globala målen.

 Tillägg av ett avsnitt avseende säkring av energitillgång i energiplan.
 Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med information om hur

upplägget av arbetet med energiplanen ska fortskrida.

Ärendebeskrivning
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för 
tillförsel, distribution och användning av energi, dvs. främja hushållningen med energi, och verka för en 
säker och tillräcklig energitillförsel. Planen ska fastläggas av kommunfullmäktige.

Energimyndigheten framhåller vikten av att ha en helhetssyn på energiplaneringen, som tar hänsyn till 
miljöeffekterna i såväl lokalt, regionalt som globalt perspektiv. Genom en miljöanalys görs en 
bedömning av hur miljön, hälsan och hushållningen kommer att påverkas av olika åtgärder eller 
energisystem.

Klimatfrågan och energianvändning är överlappande samt har ett starkt samband till bränsleförsörjning 
och utsläpp av växthusgaser. Det har bidragit till att klimatrelaterade faktorer har lyfts in i nuvarande 
energiplan 2015-2020.

De globala målen, Agenda 2030 samt det nationella klimatpolitiska ramverket, Energikommissionens 
och Miljömålsberedningens arbete, Klimatfärdplan 2050 samt olika propositioner (energi, klimat, 
infrastruktur) är viktiga grundpelare i en ny energiplan.

Ajournering kl. 19:15-19:26

Yrkanden
Ordföranden yrkar:

 Förvaltningen får i uppdrag att aktualisera nuvarande energiplan 2014-2020 utifrån det
klimatpolitiska ramverket och klimatmålen, samt att den kopplas samman med framtagandet
av hållbarhetsstrategin och Agenda 2030, globala målen.

 Tillägg av ett avsnitt avseende säkring av energitillgång i energiplan.
 Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med information om hur

upplägget av arbetet med energiplanen ska fortskrida.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-10-09/§ 39
Slutdokument  Vaxholm Energiplan 2015-2020
Tjänsteutlåtande 2019-09-16, Energiplan 2021-2030

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef, klk
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För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef, klk
Susanne Edén, stadsbyggnadschef, sbf
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§ 127 Remissvar, Regional plan för infrastruktur för förnybara 
drivmedel och elfordon - Stockholms län

Kommunstyrelsens beslut
Remissvar för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon godkänns.

Ärendebeskrivning
Utsläpp av växthusgaser ska minska med 70 % till 2030 i jämförelse med 2010. För att nå klimatmålet 
behöver flera åtgärder vidtas.

Byte till el (inklusive vätgas) och biodrivmedel är bara en del av lösningen för att minska utsläppen av 
växthusgaser från transportsektorn. Dessutom är flera andra åtgärder minst lika viktiga nämligen 
minskad energianvändning genom minskad efterfrågan på transportarbete eller ökad 
transporteffektivitet.

Offentliga aktörer har en särställning i arbetet med att underlätta och gå före i omställningen till en 
fossilfri transportsektor. Denna regionala plan tydliggör hur offentlig sektor bör prioritera sina insatser 
för att underlätta och stödja utvecklingen av ny infrastruktur samt vilken typ av infrastruktur som 
behövs, och övergripande var denna infrastruktur lämpligen lokaliseras. 

Förnybara drivmedel som finns på marknaden idag är el, biodiesel, etanol, biogas och vätgas. För att 
optimera  en omställning i närtid har en prioritetsordning sk. drivmedelsinriktning tagits fram där 
insatser runt el inkl. vätgas, biogas och etanol är det primära. Alla alternativ behöver dock bidra för att 
klara transportsektorns mål till 2030. Prioritetsordningen grundar sig på såväl vetenskapliga fakta som 
samhällsnyttor t.ex. minskat buller i stadsmiljöer och mindre utsläpp av hälsofarliga ämnen.

Vaxholm stad ställer sig bakom remissen med lämnade synpunkter utifrån missivets frågeställningar.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-10-09/§ 58
Tjänsteutlåtande, Remiss: Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon - 
Stockholms län, 2019-07-08
Missiv till remissen, 2019-07-08 
Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon - Stockholms län, 2019-07-08

Kopia på beslutet till (bifoga tjänsteutlåtande samt ärendenr. 425-26734-2018 i sändningens rubrik)

För kännedom: Ammi Wohlin, miljöstrateg, klk                                                                            
Madeleine Larsson, hållbarhetschef, klk                                                                  
Marie Wiklund, kommunchef, klk                                                                          
Susanne Edén, stadsbyggnadschef, sbf
stockholm@lansstyrelsen.se 

18



Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/188.163
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 128 Förslag till iordningsställande av reservkraft till 
Söderfjärdsskolan

Kommunstyrelsens beslut
Iordningsställande av reservkraft vid Söderfjärdsskolan om 500 000 kr genomförs under förutsättning att  
kommunfullmäktige, vid beslut av mål och budget, tillför erforderliga investeringsmedel.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har utifrån sina lärdomar från stormen Alfrida dragit slutsatsen att staden har en 
sårbarhet avseende elförsörjning. Ett längre strömavbrott vintertid riskerar att ge allvarliga 
konsekvenser. Exempelvis upphör möjligheten att lagra och tillaga mat och bibehålla värme bland annat 
i stadens särskilda boenden och förskolor. Det beror på att kyl och frys samt tillagningsköken är 
elberoende, likaså värmeförsörjningen oavsett uppvärmningstyp (fjärr, bergvärme eller annan). 

Kommunledningskontoret har identifierat ett behov av att iordningsställa ett redan befintligt aggregat 
för nöddrift vid Söderfjärdsskolan. Syftet med detta är att förbättra stadens krisberedskapsförmåga 
genom att säkerställa grundförutsättningarna för en så kallad trygghetspunkt, där de viktigaste 
kommunala funktionerna kan upprätthållas i händelse exempelvis ett längre elbortfall.

Idag finns ett fungerande, kraftfullt aggregat i anslutning till Söderfjärdsskolan. Anslutning från 
elaggregatet till byggnaden, styrsystem för aggregatet samt drivmedelstank saknas. Kostnaden för 
iordningställandet är estimerad till 500 000 kr. Iordningställandet ligger inom ramen för det förslag till 
riskreducerande åtgärder som återfinns i stadens Risk- och sårbarhetsanalys som är under framtagande. 
Investeringsbeloppet ligger med i förslaget till mål och budget 2020-2022.

Med en iordningställd nödelsförsörjning för Söderfjärdsskolan säkerställer Vaxholms stad en avsevärt 
förbättrad förmåga att kunna bedriva både förskole- och skolverksamhet, samt äldrevård. Genom att en 
större byggnad kan hållas varm (med vissa begränsningar) och att ett av stadens storkök fungerar även 
vid ett längre elbortfall kan de viktigaste kommunala verksamheterna bedrivas. Åtgärden säkerställer 
också att tidigare investeringar omhändertas, i detta fall ett sedan tidigare etablerat elaggregat. Det nu 
föreslagna elaggregat kommer att komplettera det befintliga reservaggregatet som finns installerat och i 
bruk för kommunhuset. Genom denna tillkommande investering kommer sedan staden har rådighet 
över två reservaggregat.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-10-09/§ 59
Tjänsteutlåtande 2019-09-25, Förslag till iordningsställande av reservkraft till Söderfjärdsskolan

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Peter Kjellman, beredskapssamordnare, klk

Johan Nordenmark, säkerhetschef, klk
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§ 129 Avtalssamverkan mellan Vaxholms stad, Värmdö kommun och 
Nacka kommun angående gemensam överförmyndarverksamhet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Avtalssamverkan mellan Vaxholms stad, Värmdö kommun och Nacka kommun avseende 

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

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

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

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

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

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

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Marie Wiklund, klk

Anna-Stina Sjödin (Värmdö kommun) 
Frida Plym Forshell (Nacka Kommun)
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§ 130 Internhyresmodell skolor och förskolor

Kommunstyrelsens beslut
 Förslag om ny internhyresmodell för skolor och förskolor godkänns.

 En uppföljning av effekten på verksamheterna ska presenteras för kommunstyrelsen 
efter vårterminen 2020.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Det finns sedan tidigare ett beslut om att ta fram en ny internhyresmodell för barn- och 
utbildningsnämnden (KS 2015/197.040).

Målsättningen med internhyresmodellen är att skapa en rättvis, transparent hyressättning som skapar 
incitament till effektiv lokalanvändande. Ett förslag på ny internhyresmodell har arbetats fram av en 
arbetsgrupp bestående av representanter från både utbildning- och stadsbyggnadsförvaltningen samt 
kommunledningskontoret. Detta för att säkerställa en helhetsbild samt erhålla djup och god detaljnivå. 
Internhyresmodellen i sitt första steg berör verksamhetslokaler som nyttjas av förskolor och skolor.

Remissvar

Förslaget till ny internhyresmodell har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden samt 
nämnden för teknik, fritid och kultur. Svaren från nämnderna är positiva till den nya 
internhyresmodellen. Remissvaren återfinns som bilagor till ärendet.

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag på ny internhyresmodell under förutsättning att 
budgetramen för 2020 utökas med 2 419 tkr. I mittsamverkans liggande budgetförslag har barn- och 
utbildningsnämndens budget utökats med 2 419 tkr.

Hyresmodell 

Den föreslagna internhyresmodellen förändrar inte kommunens kostnadsmassa för skol- och 
förskolelokaler. Förslaget innebär en annorlunda fördelning av kostnadsmassan. Nuvarande modell 
fördelar den totala kostnadsmassan per barn/elev och den nya föreslagna modellen fördelar kostnaden 
utifrån den yta skolan/förskolan nyttjar. Den föreslagna modellen synliggör kostnader på ett bättre sätt 
vilket ökar nämndernas styrmedel i lokalfrågor.

Internhyresmodellen är funktionsbaserad med fördelad självkostnad av total kostnad utifrån den yta 
som tas i anspråk. Verksamhetslokalerna har olika förutsättningar för att bedriva en effektiv 
verksamhet. Lokalernas beskaffenhet skiljer sig åt bland annat i form av äldre, nyare lokaler, andel 
trapphus och möjliga ytor att nyttja. Därför kan inte modellen enbart utgå från BTA (bruttoarea), utan 
behöver inkludera en justeringspost för att ge en rättvis hyressättning. Justeringsposten uppnås genom 
funktionsvariabeln standardnivå, som verkar för att uppnå en mer rättvis hyressättning.

För att beräkna hyran används de tre komponenterna självkostnad, kvadratmeter och standardnivå.

Självkostnaden utgörs av den totala självkostnaden för alla fastigheter inom en verksamhetsgren, 
exempelvis skolverksamheten. Eftersom självkostnaden för ett objekt kan variera från år till år används 
medelvärdet av de tre senaste årens självkostnad för varje objekt. 
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För kvadratmeter används måttet bruttoarea (BTA) vilket inkluderar ytterväggar. Ytan för varje enskilt 
objekt divideras med den totala ytan för alla byggnader inom verksamhetsgrenen, för att få fram hur 
stor andel objektet ska bära av den totala självkostnaden.

Standardnivån är hur väl lokalen fungerar ur ett verksamhetsperspektiv, detta återspeglas genom att 
kategorisera varje objekt i en av tre nivåer: 90%, 100% eller 110%. Där 100% definieras som 
genomsnittlig nivå. 

Standardnivån gör skillnad på och kompenserar hyran för olika förutsättningar. Två lokaler med samma 
yta kan få olika hyror om det är väsentliga skillnader som leder till olika standardnivåer.  

Fastighetsenheten har tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen tagit fram ett formulär med 
diverse kriterier som varje objekt bedöms efter. Bedömning har genomförts av representanter från 
fastighetsenheten samt utbildningsförvaltningen. Syftet är att få modellen att ta hänsyn till faktorer så 
som lokalers skick, ändamålsenlig utformning, utevistelseytor med mera. 

Effektivt nyttjande av lokaler 

För att säkerställa ett effektivt nyttjande av lokaler krävs en flexibel modell som tillåter att 
verksamheterna kan både öka och minska verksamhetsyta baserat på behov. För att kunna avsäga sig 
ytor krävs dock att de ytorna är både avskiljbara och uthyrningsbara. Om detta är möjligt kan 
verksamheterna med ett halvårs varsel säga upp ytor de inte är i behov av. Lokaler som ej används förs 
då över till fastighetsenhetens lokalbank och kan hyras ut till andra både offentliga och privata 
verksamheter.
Det är dock inte alla ytor som är möjliga att hyra ut varför en löpande dialog mellan hyresvärd och 
hyresgäst krävs för att uppnå ett effektivt nyttjande av lokalerna. Huvudforumet för denna dialog skall 
ske i lokalförsörjningsgruppen där representanter från både barn och utbildningsförvaltningen samt 
fastighetsenheten finns med. Inom detta forum förs även dialog kring reinvesteringar och 
underhållsarbeten. 

Externa hyresgäster

Staden har fastigheter som hyrs av privata utförare inom förskolan och skolans verksamheter. Den nya 
internhyresmodellen kommer även att påverka de privata utförarna som bedriver verksamhet i 
kommunens fastigheter. Dagens komplexa hantering med hyreskompensation och avdrag per elev 
kommer att tas bort. Istället kommer vanliga hyresavtal att tecknas med de privata utförarna som får 
betala den överenskomna hyran till fastighetsenheten. 

Yrkanden
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget om att en uppföljning av 
effekten på verksamheterna ska presenteras för kommunstyrelsen efter vårterminen 2020.

Anders Garstål (S) samt Adrian Brunkhorst (C) instämmer i Lars Lindgrens (M) yrkande.

Waxholmspartiet genom Anna-Lena Nordén (WP) yrkar avslag på förslaget samt Lars Lindgrens (M) 
tilläggsyrkande.
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Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till Lars Lindgrens (M) 
yrkande. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller Lars Lindgrens (M) yrkande. 

Nej röstar: den som bifaller Waxholmspartiets avslagsyrkande. 

Omröstningsresultat
Ja= Anders Garstål (S), Lars Lindgren (M), Adrian Brunkhorst (C), Michael Baumgarten (L), 
Tina Runhem (M), Per-Eric Grön (M), Peter Lindqvist (-), Sara Strandberg (V) samt Malin Forsbrand (C)

Nej= Anna-Lena Nordén (WP) samt Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP).

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 9 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller 
Lars Lindgrens (M) yrkande.

Reservationer
Waxholmspartiet reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande i enlighet 
med bilaga 4 till protokollet. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Internhyresmodell skolor och förskolor, 2019-10-14
Beslut TFK 2019-09-19, Remissvar gällande internhyresmodell
Tjänsteutlåtande TFK, Remissvar gällande internhyresmodell, 2019-09-26
Beslut BUN 2019-10-14, Internhyresmodell skolor och förskolor
Tjänsteutlåtande BUN, Internhyresmodell skolor och förskolor – 2019-10-14, 2019-10-15
Formel för modell, bilaga 1, 2019-08-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk 

Alexander Wahlstedt, sbf
Ulrika Strandberg, bf
Walewska Jendi, bf 
Elisabeth Gustafsson, sbf
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§ 131 Svar på remiss om gemensam finansiering av system för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten

Kommunstyrelsens beslut
1. Vaxholms stad antar SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av samlat system för 

kunskapsstyrning i socialtjänsten. 
2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2019-06-04 § 70 om att avslå rekommendationen upphävs.  

Ärendebeskrivning
SKL (Sveriges kommuner och landsting) skickade i våras ut en rekommendation till landets kommuner 
att mot en särskild avgiftshöjning, om 1,95 kr/invånare, medges tillgång till olika kvalitetssystem och till 
att delta vid vissa nationella brukarundersökningar. Detta har tidigare varit kostnadsfritt för 
kommunerna och på annat sätt finansierat genom samordning av SKL. Enligt rekommendationen om en 
särskild tillkommande avgift, utöver medlemsavgiften, uppkom en förändrad finansieringsprincip. 

Både socialnämnd och kommunstyrelse hanterade ärendet i maj respektive juni 2019 och var i sak 
överens om det faktiska behovet av inte minst kvalitetssystemen. Dock föll besluten olika, då 
socialnämnden 2019-05-21 §43 föreslog kommunstyrelsen att anta rekommendation om gemensam 
finansiering. Kommunstyrelsen hanterade ärendet vidare 2019-06-04 §70 med beslutet att 
kommunstyrelsen avslog förslaget till rekommendation av finansieringsmodell och ansåg att 
finansieringen ska ske inom SKL befintliga avgiftsfinansierade budget. 

Uppskattad kostnad vid att antagande av rekommendationen uppskattas till ca 23 000 kr/år.

Fram till den 20 september 2019 har 90 procent av kommunerna (260 st) meddelat att de antar SKLs 
rekommendation. 21 kommuner har avslagit rekommendation och från övriga kommuner saknar SKL ett 
ställningstagande. 

SKL har återkommit till Vaxholms stad och övriga som avslagit rekommendationen och möjliggör en 
anslutning alternativt att via en särskild avgift köpa brukarundersökning samt tillgången till 
kvalitetssystemen. För att delta i arbetet från och med 2020 behöver kommunen meddela SKL sitt 
ändrade ställningstagande senast den 15 december 2019.  

SKLs beslut om särskild avgiftshöjning kvarstår därmed, vilket innebär att Vaxholms stads val att inte 
anta rekommendation innebär både merkostnader och risk för kvalitetsbrister och sviktande 
patientsäkerhet, då staden ställs utan tillgång eller med en än mer fördyrande alternativ kostnad än vad 
rekommendationen medför. 

Den sammanfattande bedömningen blir därför att den bästa lösningen för Vaxholms stad är att fatta ett 
nytt beslut om att anta rekommendationen. Frågan om finansieringsprincipen har dock markerats och 
en förhoppning kvarstår från stadens sida att SKL över tid väljer att inkludera ovan tjänster i 
medlemsavgiften.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
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Protokoll
2019-10-24

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2019-10-10
Informationsbrev till de kommuner som avslagit SKL:s rekommendation
Beslut SN 2019-05-21/§ 43
Beslut KS 2019-06-04/§ 70

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Socialnämnden, Vaxholms stad.                                                                         

Agneta Franzén, socialchef Vaxholms stad.                                                                                        
David Lidin, MAS/kvalitetstrateg Vaxholms stad.                                                                                                           
registrator@skl.se ärendenummer 18/00295.   

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef Vaxholms stad
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/43.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 132 Delårsbokslut per 2019-08-31

Kommunstyrelsens beslut
Tertialbokslut 2, 2019 kommunstyrelsen godkänns.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta

Delårsrapport per 2019-08-31 med helårsprognos (T2) godkänns.

Ärendebeskrivning
En delårsrapport med helårsprognos har upprättats. 

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

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

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-10-09/§ 60
Tjänsteutlåtande, Delårsbokslut per 2019-08-31, 2019-09-27
Delårsrapport per 2019-08-31 med helårsprognos (T2), 2019-09-27
Tertialbokslut 2 2019 Kommunstyrelsen, 2019-09-27

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

Jennie Falk Eriksson, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/185.041
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 133 Internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder

Kommunstyrelsens beslut
1. Internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsen antas.
2. Information om nämndernas internkontrollplaner 2020 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar förslag till internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2020. 

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern 
kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för 
ögonen bedrivs effektivt och säkert. 

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725):

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i 
den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och 
samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Riskanalysen ska omprövas varje år och en 
internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget.

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-10-09/§ 61
Tjänsteutlåtande, 2019-09-23, Jennie Falk Eriksson
Internkontrollplan 2020, Kommunstyrelsen
Internkontrollplan 2020, Barn- och utbildningsnämnden
Internkontrollplan 2020, Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Internkontrollplan 2020, Socialnämnden 
Internkontrollplan 2020, Stadsbyggnadsnämnden

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Enhetschefer kommunledningskontoret

Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/119.049
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 134 Skattesats 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Utdebitering av den kommunala skatten ska vara oförändrad (19:78) under år 2020.

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

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Sara Strandberg (V) yrkar på en skattehöjning med 10 öre för år 2020.

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

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

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/119.049
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 135 Kommunstyrelsens yttrande över mål och budget 2020-2022

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens yttrande över mål och budget 2020-2022, samt förslag till taxor och avgifter 2020, 
godkänns enligt förvaltningens förslag.

Noteras till protokollet att (V), (WP), Peter Lindqvist (-) samt (M) inte deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar yttrande till mål och budget 2020-2022, innehållande mål- och 
indikatorer, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för kommunstyrelsen.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-10-09/§ 63
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens yttrande över mål och budget 2020-2022, 2019-09-27
Yttrande mål och budget 2020-2022, KS med bilagor

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Marie Wiklund, kommunchef, klk

Koray Kahruman, ekonomichef, klk 
Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/119.049
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 136 Mål och budget 2020-2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa driftbudget 2020-2022,

2. att fastställa investeringsbudget 2020-2022,

3. att fastställa finansbudget för 2020-2022,

4. att fastställa mål och nyckeltal för kommunen övergripande och samtliga nämnder 

5. att fastställa kommunens internränta till 2,5% år 2020,

6. att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt aktbilaga 1,

7. att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt aktbilaga 2,

8. att fastställa övriga taxor och avgifter enligt aktbilaga 3,

9. att fastställa budget till förtroenderevisionen med 780 tkr för 2020 enligt aktbilaga 4,

10. att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2020,

11. att fastställa att staden får nyupplåna 30 mnkr under 2020, 

12. att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2020,

13. att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv, 

14. att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen 
om särskilda skäl föreligger, 

15. att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av 
verksamheterna

16. Ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade 
ramar.

17. att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av att ersätta Båtens 
förskola samt att utreda en mindre skola på Rindö.

18. att socialnämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingen av driften av särskilt boende.

Noteras till protokollet att (M), (WP) samt Peter Lindqvist (-) inte deltar i beslutet. 

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

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket 
utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms 
verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget 
innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.
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Protokoll
2019-10-24

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

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

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

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

Yrkanden
Adrian Brunkhorst (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Sara Strandberg (V) yrkar bifall till eget budgetförslag.

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

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

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman klk

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp, Vaxholmsvatten
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/144.816
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32



Protokoll
2019-10-24

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, uf

Alexander Wahlstedt, sbf 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/77.420
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion från (V) om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge avslås.

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

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

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att motionen ska bifallas.

Adrian Brunkhorst (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag, att motionen avslås.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till arbetsutskottets 
beslutsförslag i enlighet med Adrian Brunkhorsts (C) yrkande.

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

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

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/143.860
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 139 Svar på motion (V) gällande genomförande av en 
kulturinventering och upprättande av ett hållbart 
kulturmiljöprogram

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion angående upprättandet av en kulturinventering och upprättande av ett hållbart 
kulturmiljöprogram för Vaxholm anses besvarad.

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

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

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

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

Förvaltningens svar:

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

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

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

Yrkanden
Adrian Brunkhorst (C) yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag, att motionen ska anses 
besvarad.

Lars Lindgren (M) instämmer i Adrian Brunkhorsts (C) yrkande.
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Protokoll
2019-10-24

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Sara Strandberg (V) yrkar att motionen ska bifallas.

Peter Lindqvist (-) samt Waxholmspartiet instämmer i Sara Strandbergs (V) yrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till 
planeringsutskottets beslutsförslag i enlighet med Adrian Brunkhorsts (C) yrkande.

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller planeringsutskottets beslutsförslag, i enlighet med Adrian Brunkhorsts (C) 
yrkande. 

Nej röstar: den som bifaller motionen i enlighet med Sara Strandbergs (V) yrkande.

Omröstningsresultat
Ja= Anders Garstål (S), Lars Lindgren (M), Adrian Brunkhorst (C), Michael Baumgarten (L), 
Tina Runhem (M), Per-Eric Grön (M) samt Malin Forsbrand (C)

Nej= Anna-Lena Nordén (WP), Peter Lindqvist (-), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) samt 
Sara Strandberg (V)

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 7 ja-röster mot 4 nej-röster bifaller planeringsutskottets 
beslutsförslag.

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

Kopia på beslutet till
För kännedom: Helene Brunnström, sbf                                      

Kristina Henschen, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/131.810
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 140 Svar på motion avseende hundrastgård

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion avseende anläggandet av hundrastgård på Vaxön avslås. 

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

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

 Lägret
 Ullbergsparken

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

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till nämnden för teknik, fritid och kulturs beslutsförslag och finner bifall till eget 
yrkande.

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

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet, klk

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram ett förslag 
till styrdokument för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att skapa en planering kring hur ett barnrättsbaserat arbetssätt 
ska implementeras. Kommunledningskontoret kommer under år 2020 att samordna arbetet med 
implementeringen. En framgångsfaktor för arbetet kommer att vara 
att barnrättsarbetet är väl förankrat i såväl den politiska som tjänsteorganisationen och det kommer 
vara av vikt att staden har en gemensam utgångspunkt i arbetet. 

38



Protokoll
2019-10-24

2 av 2
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……………………….
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Justerare

För att skapa denna gemensamma utgångspunkt anser förvaltningen i enlighet med rekommendationer 
från bland annat SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) att kommunfullmäktige bör besluta om ett 
övergripande styrdokument för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”. Styrdokumentet ska skapa en 
övergripande struktur för hur Vaxholms stad ska arbeta för att bedriva ett barnrättsarbete som är 
strategiskt, långsiktigt och hållbart.

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

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

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

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-10-08
Motion (WP): Barnkonventionen blir lag, 2019-03-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk                                                                                               

Johanna Frunck, klk 
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§ 142 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut
Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut:

Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 29-30/2019

AU/2019-10-09 §§ 56-64

PLU/2019-10-09 §§ 38-43

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

Handlingar
Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 29-30/2019
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§ 143 Redovisning av utestående uppdrag

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har uppdaterat listan med utestående uppdrag per 2019-10-14.

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

Handlingar
Utestående uppdrag per 2019-10-14
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