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§ 144 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut
Lars Lindgren (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast 
den 25 november 2019.

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärende ”Mandattider för ledamöter, ersättare och presidier 
i nämnder samt för presidiet i kommunstyrelsen”. Ärendet behandlas som nytt ärende nr. 27 och ärende 
nr. 27 i utskickad föredragningslista behandlas som nr. 28.

Närvaro för Christian Wiklund/Roslagsvatten godkänns.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att Lars Lindgren (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
senast den 25 november 2019.

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärende ”Mandattider för ledamöter, ersättare och presidier 
i nämnder samt för presidiet i kommunstyrelsen”. Ärendet behandlas som nytt ärende nr. 27 och ärende 
nr. 27 i utskickad föredragningslista behandlas som nr. 28.

Vidare yrkar ordföranden att närvaro för Christian Wiklund/Roslagsvatten godkänns.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 145 Svar på revisionsrapport - Granskning av löner och arvoden

Kommunstyrelsens beslut
Svar på revisionsrapport – Granskning av löner och arvoden – godkänns och överlämnas till revisionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av förtroenderevisorerna genomfört en revision inom området Granskning av 
stadens lön- och arvodesprocess. Ett uppdrag som ingår i revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns en tillräcklig internkontroll för att säkerställa 
att löner och arvoden utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till anställda/uppdrags-
arvoderade  staden.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

 Finns ändamålsenliga styrande dokument som tydliggör ansvarsfördelningen och rutiner i lön- 
och arvodesprocessen.

 Finns systemmässiga och manuella kontroller föra att minska risken för fel i lön- och
arvodesprocessen och är kontrollerna baserade på en riskbedömning. Är kontrollerna kända
och sker uppföljning av att de är effektiva?

Revisionen sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen för att säkerställa att löner och 
arvoden utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till anställda /uppdragsarvoderade i staden 
inte är helt tillräcklig och rekommenderar flera utvecklingsområden.

Svar på revisionens sammanfattande bedömning:

Ett arbete med en uppgradering av lönesystemet initierades, innan revisionens granskning, och 
inledande arbete påbörjades redan under våren 2019. Det uppdaterade systemet kommer att kunna 
klara många av de synpunkter som revisionen lämnat. 

Vaxholm stad. har tagit beslut att uppgradera nuvarande écompanion (KlientCobol) lön till en ny cloud 
baserad version écompanion Webb med funktioner för självservice, Drift/klient samt affärslogik och 
mobilitet. 

Den nya versionen av verksamhetssystemet stödjer och förutsätter en decentraliseringen av ansvar och 
arbetsuppgifter som bidrar till ett rationellt arbetssätt och effektivt informationsuttag. Vaxholm stads 
chefer och förvaltningar skall kunna använda verksamhetssystemet i sin vardagliga 
verksamhet/förvaltning, och själva kunna analysera data och fatta beslut. 

Kort summering av vad uppgradering av verksamhetssystem innebär:

 En självservice-del från lön kommer att inkluderas i webb-gränssnittet för Schema & Bemanning.
o Självservice innebär kort beskrivet en digitalisering av både chefens och medarbetarens

funktioner vilket innefattar bl.a. anställningsförfarandet, LAS-hantering, bevakningar,
rese- och traktamenteshantering.
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 Schemahanteringen som tidigare fanns i BeSched-klienten flyttats över till ett webb-gränssnitt.
 écompanion kommer att uppgraderas till ny version vilket innebär att all funktionalitet som 

tidigare återfanns i écompanion klienten kommer att finnas i ett modernt webb-gränssnitt.
 En ny tidregistreringsmodul (iTid) kommer att införas där medarbetare direkt i den 

gemensamma webbapplikationen för självservice och schema & bemanning kan stämpla in och 
stämpla ut från sina arbetspass. 

 Med hjälp av en inloggningsserver så kommer användaren bara att behöva logga in på ett och 
samma ställe, dvs. ange användarnamn och lösenord endast en gång för att komma åt alla 
webbapplikationer.

HR enhetens löneadministration på 1,85 personer hanterar idag drygt 1100 löner per månad. 
Organisationen består av ca 50 chefer som kommer att ha tillgång till systemet för att bland annat 
kunna utföra anställning, bemanning, lönerevisioner samt kunna ta fram statistik för beslutsanalyser. 
Samtliga anställda skall ha tillgång till tidsrapportering och mina sidor.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-11-13/§ 66
Tjänsteutlåtande, Kristina Segerborg, 2019-10-30
Revisionsrapport, Granskning av löner och arvoden, 2019-10-04

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

För kännedom: Kristina Segerborg, klk
Marie Wiklund, klk
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§ 146 Uppdrag angående förlängning av bostadskontrakt för
nyanlända barnfamiljer

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Bostadskontrakten för nyanlända barnfamiljer ska under 2020 kunna förlängas till skolterminens slut i 
de fall barnfamiljerna enligt gällande bostadskontrakt ska avflytta under pågående skoltermin.

En utvärdering ska ske i slutet av 2020 för att kunna ta ett nytt beslut.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har fått i uppdrag att utreda konsekvenserna och möjligheterna av att förlänga 
bostadskontrakten med sex månader åt gången upp till tre år för nyanlända barnfamiljer om det finns 
synnerliga skäl. Socialnämnden har vidare fått i uppdrag att utreda och föreslå vad som kan anses ingå i 
synnerliga skäl (KF 2019/§38 ).

Förvaltningen har fokuserat på att utreda under vilka omständigheter det är möjligt att förlänga 
bostadskontrakten utan att frångå principerna om likställighet, rättssäkerhet och förutsägbarhet. Detta 
innebär att man bör finna omständigheter som är tydligt definierade och som inte skapar utrymme för 
tolkning. Förvaltningen har även haft ett ekonomiskt perspektiv och ansett att det är av vikt att ett 
eventuellt beslut om förlängning av bostadskontrakten är långsiktigt hållbart. 

Utifrån angivet uppdrag och ovanstående förutsättningar som ram föreslår förvaltningen att; 
bostadskontrakten för nyanlända barnfamiljer ska kunna förlängas till skolterminens slut i de fall 
barnfamiljerna enligt gällande bostadskontrakt ska avflytta under pågående skoltermin. 

Yrkanden
Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till socialnämndens beslutsförslag med ett tillägg i första styckets 
första rad …….nyanlända barnfamiljer ska ”under 2020” kunna förlängas……

Malin Forsbrand (C), Adrian Brunkhorst (C) samt Sara Strandberg (V) instämmer i 
Michael Baumgartens (L) yrkande.

Moderaterna genom Lars Lindgren (M) yrkar:

 I första hand att ärendet återremitteras med motiveringen att de praktiska samt ekonomiska
effekterna och konsekvenserna inte redovisats.

 I andra hand avslag på beslutsförslaget.

Ajournering kl. 18:34-18:40

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger. 

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

Ordföranden konstaterar att Michael Baumgartens (L) yrkande samt avslagsyrkandet kvarstår och ställer 
proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till Michael Baumgartens (L) yrkande. 
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Reservationer
Lars Lindgren (M), Tina Runhem (M) samt Per-Eric Grön (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till 
förmån för eget yrkande (bilaga 1 till protokollet).

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2019-11-12/§ 96
Tjänsteutlåtande, Lorentz Ogebjer, 2019-09-02 
Protokollsutdrag med bilaga KF 2019-06-17/§ 38

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf

För kännedom: Agneta Franzén, sf
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§ 147 Samverkansöverenskommelse unga lagöverträdare

Kommunstyrelsens beslut
1. Samverkansöverenskommelse mellan polisområde Stockholm Nord och Vaxholms stad gällande 

snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare godkänns. 
2. Förvaltningschef för socialförvaltningen får delegation att skriva under överenskommelsen.

Ärendebeskrivning
I departementspromemorian Ds 2018:9 ”Snabbare lagföring” föreslås en försöksverksamhet för ett 
snabbare lagföringsförfarande i brottmål för personer under 18 år. I utredningen konstateras bland 
annat följande. Det är angeläget att tidsspannet mellan polisens ingripande med anledning av brottet 
och det inledande förhöret är kort. 

En utgångpunkt ska vara att tiden däremellan ska vara någon eller några dagar. Tiden föreslås inte i 
något fall överstiga en vecka. Misstanke om brott ska, om det är möjligt, delges senast vid förhöret. Vid 
förhöret ska den unge biträdas av vårdnadshavare och i vissa fall en offentlig försvarare och 
socialtjänsten. I samband med det första förhöret ska socialtjänsten ha sitt första möte med den unge 
och dennes vårdnadshavare i syfte att påbörja arbetet med yttrandet enligt 11 § lagen med särskilda 
bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167) och i syfte att vidta andra sociala åtgärder.  

Målet är att den unge ska lagföras inom tio veckor från brottet. Verksamheten ska vara avgränsad till 
sådan brottslighet som utreds inom ramen för en polisledd förundersökning och som inletts genom ett 
ingripande. I utredningen konstateras vidare att för att ett första förhör ska kunna hållas skyndsamt 
krävs ett utvecklat samarbete i syfte att med kort varsel kunna bestämma förhörstid som passar både 
polisen och socialtjänsten. 

Företrädare för Polismyndigheten i region Stockholm, polisområde Stockholm Nord, har bland annat 
samverkat med företrädare för socialtjänsterna i berörda kommuner i syfte att verkställa de förslag som 
anges i Ds 2018:9 och få till stånd en snabbare lagföring för unga lagöverträdare. Försöksverksamheten 
har inletts i lokalpolisområdena Rinkeby, Solna och Täby den 7 januari 2019. 

Genomförandet av försöksverksamheten bygger på en ökad samverkan mellan polisen och 
socialtjänsten. Polismyndigheten har därför tagit initiativ till aktuell överenskommelse med 
socialnämnden eller stadsdelsnämnden i berörda kommuner och stadsdelar.  

Samverkansöverenskommelsen syftar främst till att möjliggöra att ett första förhör kan hållas med den 
unge senast inom en vecka från ingripandet.  Av praktiska skäl bedömer parterna att det i dagsläget 
förenat med svårigheter att i samtliga ärenden ha en så kort frist som de sju dagar som förslås i Ds 
2018:9. Inledningsvis är målsättningen därför att möjliggöra att ett första förhör kan hållas med den 
unge senast inom nio dagar från ingripandet.  

Vaxholms stad har deltagit i projektets styrgrupp samt arbetsgrupp under året och förvaltningen 
bedömer att det finns anledning att tro att projektet kommer ge större möjligheter att fånga upp unga 
lagöverträdare. Förvaltningen har följt de rekommendationer som har tagits fram i arbetsgruppen och 
styrgruppen vilket bland annat innebär att socialsekreterare på Barn och Ungdom har blockerat sin 
kalender, en dag i veckan, för andra möten för att kunna infinna sig vid förhör med ungdomar samt 
polismyndighet. Polismyndigheten har också tillhandahållit wi-fi och möjlighet för socialsekreterarna att 
arbeta inom polismyndighetens lokaler. 

9



Protokoll
2019-11-21

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2019-11-12/§ 97
Tjänsteutlåtande, 2019-10-22, Mikael Landberg, Samverkansöverenskommelse med polismyndigheten 
avseende unga lagöverträdare
Samverkansöverenskommelse ungdomsspåret

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzénk,sf

För kännedom: Annika Wallin, sf
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§ 148 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 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 
3 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 har svårt att rekrytera lämpliga kontaktpersoner och avlösare. Den enskilde som har 
väntat på kontaktperson i 472 dagar har fått ett förslag på kontaktperson 190705, men har inte tagit 
kontakt på grund av sjukdom hos den enskilde. Den externa leverantören meddelade 190930 att de har 
rekryterat en kontaktperson till den enskilde som har väntat i 117 dagar, samt en avlösare till den 
enskilde som har väntat i 243 dagar. Dessa två beslut kommer att verkställas under oktober 2019. Den 
enskilde som har väntat på kontaktperson i 182 dagar har tidigare fått sitt beslut verkställt, men 
verkställigheten avslutades 190401 då den enskilde upplevde att han inte matchade med den dåvarande 
kontaktpersonen. Rekrytering av en ny kontaktperson pågår. 

Inom lagrummet för SoL har ett beslut om beviljande av särskilt boende inte verkställts inom tre 
månader efter beslut. Den enskilde är erbjuden insatsen inom kommunen på Vaxholms äldreboende vid 
två tillfällen, men den enskilde har tackat nej båda gångerna då han inte har varit redo för flytt. 
Handläggare följer upp beslutet under oktober 2019.

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 190930, lagrum LSS

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall kontaktperson  472 + 182 + 117  3  0

Bifall avlösarservice 243  0  1

Datum 190930, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende  96  1  0

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2019-11-12/§ 99
Tjänsteutlåtande 2019-09-30, Rebecca Borg.
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Kopia på beslutet till
För kännedom: Kommunstyrelsen
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§ 149 Upphävande av avstyckningsplaner Ap A1 och ApA2

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Upphävande av delar av avstyckningsplanerna ’’del av fastigheten Tynningö 1:13’’ (Washolmen- ApA2) 
samt ’’del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435’’ (Kalvholmen - ApA1), Dp 423 antas.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen den 25 oktober 2018 § 110 att 
upprätta förslag till upphävande av delar av avstyckningsplanerna ’’del av fastigheten Tynningö 1:13’’ 
(Washolmen- ApA2) samt ’’del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435’’ (Kalvholmen - ApA1).

Washolmen och Kalvholmen ligger på söder om Tynningö och antal fastigheter som berörs av 
avstyckningsplanen på Washolmen är ca 20 stycken och på Kalvholmen ca 10 stycken. 

Syftet med upphävandet av avstyckningsplanerna inom kvartersmark är att underlätta handläggning av 
olika former av lov och tillstånd både för enskilda fastighetsägare och myndigheter. Områden för allmän 
plats betecknade som vägar och gröna områdena avses behållas och upphävs därför inte. En allmän väg 
inom fastigheten 1:544 ska dock upphävas. Vägen har aldrig funnits men 1935 planlades den. Mellan 
1936-1937 upprättade Lantmäteriet en avstyckning som inte följer planens förslag till väg, utan vars 
gränser följer en befintlig väg. På grund av dessa båda skäl görs bedömningen att det område som visas 
som allmän väg tvärs över Tynningö 1:544 kan upphävas. 

Planförslaget har varit utställt på granskning under tiden 9 – 29 september 2019 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 28 augusti 2019, § 36. Under granskningen inkom totalt 4 
yttranden. Alla yttrandena är utan erinran. Yttrandena finns sammanställda i granskningsutlåtandet.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 45
Tjänsteutlåtande, 2019-10-24
Plankarta ApA1, 2019-04-10
PlankartaApA2, 2019-08-12
Plan och genomförandebeskrivning 2019-10-24
Samrådsredogörelse 2019-08-12
Granskningsutlåtande 2019-10-24

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Farnaz Wigh, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2019/198.303
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 150 Fastställande av verksamhetsområde för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet för 
Pålsundsstrand

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet för 
Pålsundsstrand fastställs enligt utbredning i bilaga 1, att gälla från och med 2020-01-01.

Ärendebeskrivning
På Vaxholmsvattens styrelsemöte den 30 september 2019 beslutades att föreslå kommunfullmäktige i 
Vaxholm stad att fastställa verksamhetsområde för Pålsundsstrand i enlighet med bilaga 1, att gälla från 
och med 2020-01-01.

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen 
har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas.

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet 
att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut avgift 
regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Vaxholm har idag 
verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten 
från gata.

Detaljplanen för Pålsundsstrand vann laga kraft den 20 september 2013. Den allmänna VA-anläggningen 
för Pålsundsstrand övertogs av Vaxholmsvatten 2018.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 46
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2019-10-30
Bilaga 1. Föreslaget verksamhetsområde för Pålsundsstrand
Bilaga 2. Missiv verksamhetsområde Pålsundsstrand
Bilaga 3.Styrelseprotokoll Vaxholmsvatten 2019-09-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Roslagsvatten, Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2019/199.303
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 151 Fastställande av verksamhetsområde för dricksvatten och 
spillvatten för Skarpö etapp 3

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Skarpö etapp 3 fastställs enligt bilaga 1, att gälla 
från och med 2020-01-01.

Ärendebeskrivning
På Vaxholmsvattens styrelsemöte den 30 september 2019 beslutades att föreslå kommunfullmäktige i 
Vaxholm stad att fastställa verksamhetsområde för Skarpö i enlighet med bilaga 1, att gälla från och 
med 2020-01-01.

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen 
har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas.

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet 
att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut avgift 
regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Vaxholm har idag 
verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten 
från gata.

Detaljplanerna för Skarpö etapp 3 vann laga kraft den 17 mars 2017. Den allmänna VA-anläggningen för 
Skarpö etapp 3 kommer att börja byggas ut 2019 och fastigheterna i området planeras att anslutas 
successivt etappvis. Anläggningen beräknas vara fullt utbyggd under våren 2021.

För att kunna finansiera utbyggnaden av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och därefter 
kunna tillhandahålla dessa tjänster till boende på Skarpö behöver Vaxholms stad utöka sitt 
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten med berörda fastigheter. Dagvatten ska enligt 
detaljplanen omhändertas lokalt och något verksamhetsområde för dagvatten behövs därför inte.

Roslagsvatten föreslår att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas enligt bilaga 1.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 47
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2019-10-30
Bilaga 1, Föreslaget verksamhetsområde V och S
Bilaga 2, Hemställan verksamhetsområde Skarpö etapp 3
Bilaga 3, Styrelseprotokoll Vaxholmsvatten 2019-09-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Roslagsvatten, Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2019/153.304
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 152 Informationsärende gällande beskrivning av arbetet med att ta 
fram en aktuell energiplan 2021-2030

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Information om arbetet med energiplanen återrapporteras till kommunstyrelsen under våren.

Ärendebeskrivning
För att beskriva hur arbetet med att ta fram en aktuell energiplan för Vaxholms stad för perioden 2021-
2030 ska genomföras har en projektplan tagits fram. Denna beskriver avgränsning och genomförandet 
med en översiktlig tidsplan för arbetet fram till antagande.  

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag med tillägg om att information om 
arbetet med energiplanen ska återrapporteras till kommunstyrelsen under våren.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 48
Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson, 2019-10-30
Projektplan, version 1, 2019-10-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristina Eriksson, klk

För kännedom: Madeleine Larsson, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2019/207.259
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 153 Riktlinjer för exploateringsavtal

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Riktlinjer för exploateringsavtal i Vaxholms stad antas.

En översyn ska göras så att riktlinjerna för exploateringsavtal ska innehålla en skrivelse som informerar 
om kommunens hållning gällande social och ekologisk hållbarhet. 

Ärendebeskrivning
Sedan den 1 januari 2015 behöver kommuner som vill ingå exploateringsavtal upprätta och anta 
riktlinjer för exploateringsavtal. Dessa riktlinjer behöver antas senast i samband med att det första 
exploateringsavtalet beslutas. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att kommunen nu bör anta riktlinjer för exploateringsavtal. 
Detta eftersom kommunen i dagsläget saknar sådana riktlinjer, samtidigt som exploateringsavtal 
behöver kunna ingås för att få till stånd ett bra genomförande av nya detaljplaner.

Yrkanden
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag.

Sara Strandberg (V) yrkar att ett tillägg görs till beslutsförslaget: En översyn ska göras så att riktlinjerna 
för exploateringsavtal ska innehålla en skrivelse som informerar om kommunens hållning gällande social 
och ekologisk hållbarhet.

Peter Lindqvist (-) samt Adrian Brunkhorst (C)instämmer i Sara Strandbergs (V) tilläggsyrkande.

Anna-Lena Nordén (WP) yrkar att ett tillägg görs till beslutsförslaget: I riktlinjerna för exploateringsavtal 
ska skrivas in att en årlig översyn av riktlinjerna ska göras.

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre yrkanden föreligger. 

Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets beslutsförslag, i enlighet 
med Lars Lindgrens (M) yrkande och finner bifall till detta.

Ordföranden konstaterar att två tilläggsyrkanden kvarstår och ställer proposition på de båda 
tilläggsyrkandena var för sig och finner bifall till Sara Strandbergs (V) tilläggsyrkande.

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som avslår Anna-Lena Nordéns (WP) tilläggsyrkande.

Nej röstar: den som bifaller Anna-Lena Nordéns (WP) tilläggsyrkande.

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). 
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Protokoll
2019-11-21

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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 avslår Anna-Lena Nordéns 
(WP) tilläggsyrkande.

Ordföranden konstaterar att Sara Strandbergs (V) tilläggsyrkande kvarstår och finner bifall till detta.

Reservationer
Anna-Lena Nordén (WP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande 
(bilaga 2 till protokollet). 

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 49
Tjänsteutlåtande, Göran Persson, 2019-10-28
Förslag till - Riktlinjer för exploateringsavtal

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Göran Persson, Stadsbyggnadsförvaltningen
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2019/213.251
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 154 Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal 
Kulan 6, Dp 418

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Akelius Holmen AB avseende 
exploatering inom detaljplan Kulan 6, Dp 418 godkänns samt avtal tecknas.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Kulan 6, enligt beslut 
av kommunstyrelsens planeringsutskott (KSPLU) den 24 maj 2017 § 28. 

Planområdet ligger på Vaxöns västra del, mellan Eriksövägen och Stockholmsvägen (väg 274). Fastighet 
Kulan 6 ägs av Akelius Holmen AB.

Syftet med planarbetet för fastighet Kulan 6, är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt 
flerbostadshus inom kvarteret Kulan. Förslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från 
fastighetsägaren.

Förslaget innebär ett tillskott på ett flerbostadshus med ca 50 lägenheter. 

Planförslaget var utställt på granskning under tiden 5 juni – 26 juni 2019 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 22 maj § 24. Under granskningen inkom totalt 16 yttranden 
varav 1 från boende i området. Efter granskningen har planhandlingarna reviderats efter inkomna 
yttranden. Yttrandena samt vilka ändringar som utförts finns sammanställda i granskningsutlåtandet.

I samband med framtagandet av detaljplanen har ett förslag på exploateringsavtal upprättats.

Genom föreslaget exploateringsavtal säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen uppfylls och 
kan genomföras samt att kostnadsansvaret klargörs för kommande utbyggnad. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 50
Tjänsteutlåtande, Göran Persson, 2019-10-30
Exploateringsavtal Kulan 6, Dp 418, inklusive bilagor.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Göran Persson, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2017/86.214
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 155 Detaljplan för Kulan 6, Dp 418 - antagande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Detaljplan för Kulan 6, Dp 418, antas.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Kulan 6, enligt beslut 
av kommunstyrelsens planeringsutskott (KSPLU) den 24 maj 2017 §28. 

Planområdet ligger på Vaxöns västra del, mellan Eriksövägen och Stockholmsvägen (väg 274). Fastighet 
Kulan 6 ägs av Akelius Holmen AB.

Syftet med planarbetet för fastighet Kulan 6, är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt 
flerbostadshus inom kvarteret Kulan. Förslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från 
fastighetsägaren.

Förslaget innebär ett tillskott på ett flerbostadshus med ca 50 lägenheter. Parkering för den nya 
byggrätten bedöms kunna lösas inom fastigheten i garage under mark. Höjder är satta för att medge en 
högre volym mot gata och en lägre volym mot gården. Bottenvåning mot Eriksövägen får nyttjas för 
centrumändamål av mindre besökstät karaktär. Den planerade bebyggelsen ska utföras med hög 
arkitektonisk kvalitet och avvägningar har gjorts för att anpassa förslaget till den befintliga miljön med 
bebyggelse och gård och den befintligt terrängen.  Planens genomförande bidrar till en utemiljö som 
upplevs som tryggare då fler boende kommer att röra sig i området. Planförslaget ökar reseunderlaget 
för kollektivtrafiken, tillkommande bebyggelse kan ansluta till befintlig infrastruktur och bidrar till en 
effektiv markanvändning.

Planförslaget var utställt på granskning under tiden 5 juni – 26 juni 2019 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 22 maj § 24. Under granskningen inkom totalt 16 yttranden 
varav 1 från boende i området. Efter granskningen har planhandlingarna reviderats efter inkomna 
yttranden. Yttrandena samt vilka ändringar som utförts finns sammanställda i granskningsutlåtandet.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 51
Tjänsteutlåtande, 2019-10-24
Plankarta, 2019-10-24
Plan- och genomförandebeskrivning, 2019-10-24
Granskningsutlåtande, 2019-10-24
Samrådsredogörelse, 2019-05-09

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Anna Rhedin, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2018/77.250
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 156 Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal 
för Ytterby 4:173 inom Dp 382, detaljplan för Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Fastighetsaktiebolaget Hultberg 
avseende marköverlåtelse samt exploatering inom detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt och 
Överbyvägen) godkänns samt avtal tecknas.

Ärendebeskrivning
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutade i §166/2004-12-01 att 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Överbyvägen. Detaljplan, DP 
382, syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär samt att 
området i framtiden ska kunna användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter. 

Fastigheten Ytterby 4:173 föreslogs vid utställningen i mars 2014 för småindustri och centrumändamål. 
Inför antagandet av detaljplanen beslutade Kommunstyrelsen enligt §50/2014-06-12 att återremittera 
ärendet till planeringsutskottet. Under denna översyn av detaljplanen fördes diskussioner med 
fastighetsägarna till Ytterby 4:173 som medförde att fastigheten i efterföljande förslag till detaljplan 
erhöll ändrad markanvändning. Del av fastigheten söder om Överbyvägen föreslås till bostäder, 
centrum, vård samt skola och förskola. Resterande del av fastigheten föreslås som allmän plats lokalväg 
respektive kvartersmark för teknisk anläggning.  

I samband med denna markanvändningsändring av fastigheten Ytterby 4:173 tecknade kommunen ett 
intentionsavtal med fastighetsägarna under 2016. Intentionsavtalet anger avsikten med kommande 
fastighetsbildning samt ansvars- och kostnadsfördelning för kommande genomförande. Enligt 
intentionsavtalet ska ett exploateringsavtal tecknas i samband med att detaljplanen antas. Föreslaget 
exploateringsavtal utgör detta exploateringsavtal och ersätter i sin helhet det intentionsavtal som 
tidigare tecknats mellan parterna.

Exploateringsavtalet medför såväl direkt nytta som indirekt nytta då avtalet är en förutsättning för att 
detaljplanen för området ska kunna antas och få laga kraft. Genom föreslaget exploateringsavtal 
säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras samt att kostnadsansvaret 
klargörs för kommande utbyggnad. Via avtalet säkerställs nödvändig ledningsrätt, kostnadsansvar för 
marksanering till följd av markföroreningar, tillfällig nyttjanderätt samt behövliga avtalsservitut. 

Förslaget innebär vidare att exploatören senast inom ett år efter det att detaljplanen fått laga kraft åtar 
sig att avflytta den inom Ytterby 4:173 bedrivna näringsverksamheten för småindustri och som för 
närvarande bedrivs av Propellertjänst Resarö AB.

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att föreslaget exploateringsavtal bidrar till att skapa en bättre miljö 
för samtliga åldersgrupper i samband med att befintlig småindustri avflyttas samt att tillgängligheten 
inom samt till och från detaljplaneområdet förbättras.

Ajournering kl. 20:00-20:05

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag.
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Protokoll
2019-11-21

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Sara Strandberg (V) yrkar avslag på planeringsutskottets beslutsförslag.

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. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller planeringsutskottets beslutsförslag, i enlighet med ordförandens yrkande. 

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

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.

Reservationer
Anna-Lena Nordén (WP) samt Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
(bilaga 3 till protokollet). 

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 52
Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Ytterby 4:173 inom 
Dp 382, detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt och Överbyvägen), 2019-10-31
Exploateringsavtal för fastigheten Ytterby 4:173, 2019-10-23

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Beatrice Berglund, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2004/10012.214
1 av 3

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 157 Antagande-Dp 382, Detaljplan för Ytterby 4:686 mfl (Resarö mitt 
och Överbyvägen)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 Planförslaget antas.

 Dp 382 ska vara finansierad med ett nettoöverskott om 12 mkr.

Noteras till protokollet att (M) inte deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutade i §166/2004-12-01 att 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Överbyvägen. 
Planuppdraget utvidgades därefter till att omfatta  även bebyggelsen runt korsningen av Resarövägen 
och Överbyvägen. 

Planområdet, som ligger centralt på norra Resarö, är den sjunde etappen i planläggningen av norra 
Resarö. Planområdet omfattar Överbyvägen i nordväst, området vid Resarö skola i väster, Resarövägen 
och området närmast Resarövägen i öster samt området vid livsmedelsbutiken och Lillvägen i norr.  
Delar av planområdet är idag obebyggt. Kommunen äger större delen av marken inom planområdet. 

Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär och att 
reglera byggrätter och ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt att området i framtiden ska kunna 
användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter. I planen möjliggörs även viss 
tillbyggnad av befintlig dagligvarubutik samt bekräftas och utökas pågående skol- och 
förskoleverksamhet. Vid Resarövägens korsning med Överbyvägen och Ytterbyvägen möjliggörs en 
cirkulationsplats samt längs norra sidan av Överbyvägen en gång- och cykelväg som ansluter mot 
befintlig gång- och cykelväg längs Överbyvägen och Resarövägen. I planen föreslås kommunen som 
huvudman för allmän plats. 

Enligt beslut i APU §10/2006-02-01 har församråd skett om skiss för ny bebyggelse. Församrådet ägde 
rum under tiden 20 februari – 12 april  2006. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild 
församrådsredogörelse. Församrådsmöte har även hållits den 8 mars 2006.

Ett förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 18 maj – 7 augusti 2009 enligt beslut i 
kommunstyrelsen §29/2009-04-02. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild 
samrådsredogörelse. Ett samrådsmöte har hållits den 8 juni 2009. I enlighet med kommunstyrelsens 
planeringsutskotts beslut §11/2014-02-20 har förslaget till detaljplan varit utställd. Utställning nr 1 
genomfördes under tiden den 3 mars – 31 mars 2014. Inkomna synpunkter och ändringar av 
planförslaget framgår av utlåtandet efter utställningen, daterat 2014-05-26. 

Planförslaget togs upp i kommunstyrelsen 2014-06-12 för beslut om att överlämna planförslaget till 
kommunfullmäktige för antagande med undantag för del av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och
-4: 601. Kommunstyrelsen beslutade enligt §50/ 2014-06-12 att återremittera ärendet till 
planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats. 

Tidigare revideringar och ändringar av planförslaget framgår av utlåtandet efter den första utställningen, 
daterat 2014-05-26. I ett tillägg till detta utlåtande efter den första utställningen, daterat 2017-10-18, 
framgår de ändringar som utförts efter 2014-06-12. 
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I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut § 41/2017-10-18 har planförslaget ställts ut 
en andra gång under tiden den 22 november- 19 december 2017. Inkomna synpunkter och ändringar 
som utförts efter utställning nr 2 framgår av utlåtandet efter den andra utställningen, daterat 2018-05-
23. De ändringar som utförts framgår på s. 76-78. 

Kommunstyrelsen godkände enligt § 68/ 2018-06-07, utlåtandet efter den andra utställningen och 
föreslog kommunfullmäktige att anta planförslaget. Förslaget till detaljplan för Resarö mitt 
återremitterades därefter av kommunfullmäktige den 18 juni 2018 med begäran om nya utställningar 
och att en prövning ska ske av effekterna av en uppdelning av planen i två delar.

Den fortsatta processen för detaljplanen för Resarö mitt behandlades den § 105/ 2019-09-12 i 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen noterade då 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.

I ett tillägg till utlåtandet efter den andra utställningen, daterat 2019-10-23, anges de förändringar av 
planförslaget som utförts efter behandlingen i kommunstyrelsen den 7 juni och återremissen i 
kommunfullmäktige den 18 juni 2018. De ändringar som föreslås har inte bedömts vara obetydliga 
därför har berörda av ändringarna underrättats och fått möjlighet att yttra sig. Inkomna yttranden i 
samband med underrättelsen och föreslagna ändringar efter återremissen i KF i juni 2018 framgår av 
detta tillägg till utlåtande efter den andra utställningen. De ändringar som föreslås anges på s. 3-4. 

Planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i kommunens översiktsplan 2030 och fördjupad 
översiktsplan för Resarö (antagen 1993-09-27). Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära 
någon betydande miljöpåverkan som kräver en miljökonsekvensbeskrivning. 

Planarbetet finansieras genom planavgift i samband med att bygglov söks.

Yrkanden
Anders Garstål (S) yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag.

Michael Baumgarten (L) yrkar på ett tillägg till planeringsutskottets beslutsförslag om att Dp 382 
ska vara finansierad med ett nettoöverskott om 12 mkr.

Sara Strandberg (V) yrkar avslag på planeringsutskottets beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer först proposition på Anders Garståls (S) yrkande och Sara Strandbergs (V) 
avslagsyrkande och finner bifall till Anders Garståls (S) yrkande i enlighet med planeringsutskottets 
beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller planeringsutskottets beslutsförslag i enlighet med 
Anders Garståls (S) yrkande. 
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Nej röstar: den som avslår planeringsutskottets beslutsförslag i enlighet med 
Sara Strandbergs (V) yrkande. 

Omröstningsresultat
Ja= Anders Garstål (S), Adrian Brunkhorst (C), Michael Baumgarten samt Malin Forsbrand (C).

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

Avstår= Lars Lindgren (M), Tina Runhem (M) samt Per-Eric Grön (M).

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 4 ja-röster mot 4 nej-röster samt 3 som avstår bifaller 
planeringsutskottets beslutsförslag med ordförandens utslagsröst.

Ordföranden konstaterar att Michael Baumgartens (L) tilläggsyrkande kvarstår och frågar om 
kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. 

Ordföranden finner bifall till Michael Baumgartens (L) tilläggsyrkande.

Reservationer
Sara Strandberg (V) och Peter Lindqvist (-) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Sara 
Strandbergs (V) yrkande (bilaga 4 till protokollet). 

Anna-Lena Nordén (WP) reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga 5 till protokollet).

Handlingar
1. Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 53
2. Tjänsteutlåtande, 2019-11-01
3. Plankarta för Resarö mitt, Dp 382,  2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-18, rev 2018-05-23, 

rev 2019-10-23, del 1 och del 2
4. Planbeskrivning för Resarö mitt, Dp 382, 2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-18 , rev 2018-

05-23, rev 2019-10-23
5. Genomförandebeskrivning för Resarö mitt, Dp 382, 2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-

18, rev. 2018-05-23, rev 2019-10-23
6. Tillägg till utlåtande efter utställning nr 2, 2019-10-23
7. Utlåtande efter utställning nr 2, 2018-05-23
8. Tillägg till utlåtande efter utställning nr 1,  2017-10-18 
9. Utlåtande efter utställning nr 1, 2014-05-26

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Paula Sund, sbf
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§ 158 Informationsärende gällande pågående kollektivtrafikarbete i 
regionen

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Detta informationsärende ämnar till att informera om Kollektivtrafikplan 2050, Trafikutredning Sjötrafik, 
Vägplan Engarns vägskäl och pendelbåtsförsöket. De två förstnämnda projekten har startat upp under 
hösten 2019. Vägplanen fastställdes i december 2018 men är överklagad. Pendelbåtsförsöket är en 
process kommunen medverkat i under våren och beslut om att en utav två försök ska starta i Vaxholm 
hösten 2020 fattades den 22 oktober 2019. Att utveckla en attraktiv och hållbar kollektivtrafik, på vatten 
som på land, är nödvändigt för att minska utsläppen av växthusgaser och nå klimatmålen samt minska 
trängsel.  

Kommunens deltagande i det långsiktiga och strategiska arbetet, vilket involverar den 
regionsövergripande kollektivtrafikplanen, möjliggör att Vaxholms förutsättningar, behov och roll i 
utvecklingen av kollektivtrafiken tydliggörs. När det lokala perspektivet lyfts bidrar det till arbetet att 
öka samhällsnyttan. Kopplingen mellan det lokala och regionala skiljer sig kommuner emellan, det är 
därför viktigt att belysa hur lokala förbindelser, direktlinjer, stombusstrafik och sjötrafik ska långsiktigt 
utvecklas för att fler i Vaxholm ska kunna resa mer kollektivt. 

Vaxholms stad är en del av Stockholm Nordost och det är viktigt att de gemensamma prioriteringar inom 
samverkan, vilka bidrar till utvecklingen av nordostregionen, lyfts i arbetet med Kollektivtrafikplan 2050. 
Långsiktigt behövs kapaciteten och den regionala tillgängligheten förbättras, tvärförbindelser utvecklas, 
bättre framkomlighet, fler erfordrade infrastrukturinvesteringar och redovisa för hur en kollektivtrafik 
vilket bidrar till omställningen till en region med ett netto-noll-utsläpp år 2045 blir en realitet.  

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 55
Tjänsteutlåtande, 2019-10-29

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Adam Hjort, sbf
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§ 159 Motion (V): Detaljplanernas läsbarhet och detaljeringsgrad

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion om detaljplanernas läsbarhet och detaljeringsgrad avslås.

Ärendebeskrivning
Motionen från Sara Strandberg/Vänsterpartiet gällande detaljplaners läsbarhet och detaljeringsgrad 
yrkar:

-att detaljplaner ska bli så tydliga i alla olika skeden fram till antagandet, att allmänheten
utan specialkunskaper ska kunna utläsa hur bebyggelsen kommer att se ut. Nya hus
och befintliga hus som finns i närheten ska finnas med för jämförelse liksom träd och
annan växtlighet.

-att detaljeringsgraden ska vara så hög att takutformningar med takkupors storlek och
utbredning, fasadmaterialens variationer, färgskala och färgtyp framgår. Även fönstersättning, t.ex. 
fönsterband eller separata fönster med fönsteromfattningar ska vara bestämda. 

Förvaltningens svar:

-Detaljplaner ska vara förståeliga för allmänheten, detta är lagstadgat i 4 kap PBL, plan- och bygglagen, 
och är något som förvaltningen arbetar med. Det är även viktigt att ha en förståelse för begränsningarna 
i detaljplaneinstrumentet och förstå att husen inte ritas i detaljplanen utan i bygglovsskedet. 
Detaljplanen ska sätta ramarna men inte rita själva huset. 

Den första attsatsen avslås då det är lagstadgat i 4 kap av PBL och förvaltningen arbetar i enlighet 
med det. 

-Den andra attsatsen finns det inte lagstöd för, bedömningen av vilken detaljeringsgrad en detaljplan ska 
ha är beroende på det enskilda fallet. Att ha en generell bestämmelse om att alltid styra fönsterband 
eller liknande finns det inte lagstöd för. Ibland kan det vara av viktigt att styra väldigt mycket detaljer 
och ibland behöver en flexibilitet finnas för att detaljplanerna ska kunna vara användbara under längre 
tid med förändrade förutsättningar. Det finns inte heller några garantier för att en mer detaljerad plan 
ger ett bättre slutresultat. Många av Vaxholms finaste hus har byggts inom väldigt flexibla detaljplaner. 

Den andra attsatsen avslås eftersom den saknar lagstöd. 

Yrkanden
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till Lars Lindgrens (M) yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 56
Tjänsteutlåtande, 2019-08-13 
Motion från Sara Strandberg (V) om detaljplaners läsbarhet och detaljeringsgrad, 2019-06-02

Kopia på beslutet till
För kännedom: Gunnar Lunnergård, gunnar.lunnergard@vaxholm.se                                     

Kristina Henschen, kristina.henschen@vaxholm.se
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§ 160 Stadens finansiella verksamhet 2019-10-31

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Information noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansverksamhet. 

Informationen nedan avser situationen per 2019-10-31.

1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens 
budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av 
semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 60 – 180 mnkr. 

På kontot fanns per 2019-10-31 ett belopp på 54,2 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 79,2 mnkr.

Vi håller oss därmed inom ramen för likviditetsreserven. 

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.

3. Utlåning till bolag

Staden har en långfristig lånefordran på 12,4 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden 3 AB. 
Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr. 

4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 410,0 mnkr per 2019-10-31. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 

Av lånen löper 24 % till fast ränta, 76 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 68% till fast ränta, 32% till rörlig ränta

5. Skuldportföljens kapitalbindning

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att 
denne har krediten under en bestämd löptid. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2019-10-31 är 
2,37 år.

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2019-10-31 är 1,18 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 2,25 %.
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7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en 
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt.

Vaxholms stad har 180,0 mnkr i ränteswappar per 2019-10-31, samtliga med Nordea som motpart. 

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år    3 006 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    2 869 tkr

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden 
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare.

Låntagare Belopp Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB 98,0 mnkr Nordea 
Roslagsvatten AB 2,0 mnkr Nordea
Totalt 100,0 mnkr

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-11-13/§ 67
Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet 2019-10-31, 2019-10-31

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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§ 161 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning

Ansvar3
Utfall 

jan-okt 
2019

Budget 
jan-okt 

2019

Budgetavv 
jan-okt 

2019

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019 Avvikelse

115 KS-Kommunledning -61 741 -63 145 1 404 -75 836 -75 836 0

217 Socialnämnd -144 151 -149 001 4 850 -174 937 -178 937 4 000
315 Barn och 
utbildningsnämnd -287 730 -290 561 2 832 -346 030 -348 030 2 000

411 Stadsbyggnad -4 824 -4 824 0 -5 801 -5 801 0

514 Teknik, Fritid -41 862 -41 353 -508 -49 238 -49 238 0

Delsumma verksamheter -540 307 -548 884 8 576 -651 842 -657 842 6 000

112 KS Finans 562 192 564 721 -2 529 672 666 677 666 -5 000

Total 21 885 15 837 6 047 20 824 19 824 1 000

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 21,9 mnkr vilket överstiger budgeten med 
6,0 mnkr. Helårsprognosen på 20,8 mnkr motsvarar ett resultat på 3,0%.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse fram till och med oktober månad på 1,4 mnkr. I 
resultat ingår advokatkostnader på cirka -2,2 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 inte kommer att 
användas. 

Socialnämnden

Utfallet för perioden visar en positiv avvikelse på 4,9 mnkr och prognosen ett överskott på 4,0 mnkr. 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) visar ett överskott som en följd av lägre volymer inom 
missbruksplaceringar samt barnplaceringar. Det finns även överskott inom andra verksamhetsområden. 
Äldreomsorgen visar underskott inom tre områden vilket är hemtjänsten, korttidsboendet och särskilt 
boende. Underskottet på hemtjänsten är i huvudsak beroende på högre snittkostnad per 
hemtjänsttimme. Underskottet på korttidsboendet är till största del beroende på högre volymer av 
externa korttidsplaceringar. Underskottet på särskilt boende beror på högre dygnskostnad jämfört med 
budget. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar en positiv avvikelse för perioden på 2,8 mnkr och en helårsprognos 
på 2,0 mnkr. Överskottet beror främst på volymöverskott inom förskoleverksamheten. Det finns 
däremot variationer inom olika verksamhetsområden. Egen regin redovisar ett underskott både i utfallet 
och i prognosen framförallt med anledning av vikande elevantal. 
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Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en budget i balans, både i periodens utfall och i helårsprognosen. 
Bygglovsverksamheten visar ett underskott efter vårens sjukskrivningar och färre hanterade ärenden. 
GIS-verksamheten har fortsatta intäkter över budget efter bland annat stora arbeten under våren, 
samtidigt som en vakant tjänst under första halvåret ledde till minskade lönekostnader. Prognosen för 
helåret är ett nollresultat. Bygglovsverksamheten visar ett fortsatt underskott men beräknar kunna ta 
igen en del av taxeintäkterna med mer personal på plats. GIS-verksamheten visar fortsatt högre intäkter 
än budget och väger upp resultatet. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur visar en negativ avvikelse för perioden på -0,5 mnkr. Nämnden har 
haft kostnader för stormen Alfrida samt högre kostnader för fastighetsservice, el och fjärrvärme jämfört 
med budget. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Kostnaderna för Alfrida och fastighetsenhetens 
högre mediaförbrukning beräknas kunna tas igen inom budgetramen. 

Finansförvaltningen

Finansansvaret visar ett underskott på -2,5 mnkr fram till oktober månad som kommer att öka under 
resterande delen av 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 2019-11-13/§ 68
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2019

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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§ 162 Mål och budget 2020-2022 - minoritetsåterremitterat vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-11 § 60

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), (V) och 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 
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innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.

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

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

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

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

Mål-och budget 2020-2022 återremitterades av kommunfullmäktige 2019-11-11/ § 60 med yrkanden i 
enlighet med protokollsbilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll. Förvaltningen har kommenterat 
yrkandena i separat tjänsteutlåtande 2019-11-20.

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

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KF 2019-11-11/§ 60
Protokollsbilaga 2 KF 2019-11-11/§ 60 - Återremissyrkande
Protokollsutdrag KS 2019-10-24/§ 136
Protokollsutdrag AU 2019-10-09/§ 64
Mål och budget 2020-2022
Aktbilaga 1 – skolpeng förskolepeng 2020
Aktbilaga 2 – Interna taxor och avgifter 2020
Aktbilaga 3 – Externa taxor och avgifter 2020
Aktbilaga 4 – Presidiets tillstyrkande över revisorernas budget 2020
Budgetskrivelse år 2020 (revisionens budgetäskande)
Yttrande mål och budget 2020-2022, KS med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, BUN med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, SN med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, TFK med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, SBN med bilagor
Protokoll MBL §11 samt medskick från Lärarnas Riksförbund
Budgetförslag 2020-2022 – Vänsterpartiet i Vaxholm
Budgetförslag 2020-2022 – Moderaterna
Budgetförslag 2020-2022 – Waxholmspartiet
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Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman klk

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp, Vaxholmsvatten
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§ 163 Processbaserad dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Processbaserad dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen antas, att gälla från och med 
2020-01-01.

Ärendebeskrivning
En kvalitetssäkring av kommunens informationshantering via verksamheternas processer har skapat en 
ny klassificeringsstruktur som utgör grunden för en ny dokumenthanteringsplan. 

Den processbaserade dokumenthanteringsplanen möjliggör förståelsen och sambanden mellan 
aktiviteterna och de handlingar som uppstår i verksamheternas processer. Det ger en bra information 
om kommunens allmänna handlingar samt tydliggör hur de ska klassificeras och hanteras. 
Handlingar behöver också ordnas så att offentlighetsprincipen, OSL och arkivlagen följs.

Målet är att det ska bli enklare att både skapa och hitta information i det dagliga arbetet, vilket innebär 
att den tid som nu läggs på detta bör kunna minska. Den nya processmodellen underlättar också 
övergång till framtida e-arkiv.

Dokumenthanteringsplanen följer en kommungemensam klassificeringsstruktur och är processbaserad 
enligt Riksarkivets föreskrift RA_FS 2008:4 och processmodellen: Verksamhetsområde demokrati och 
ledningsprocesser (1), stödprocesser (2), huvudprocesser (3). 

Dokumenthanteringsplanen innehåller handlingstyper som nämnden hanterar i sin verksamhet, beslut 
på vad som ska bevaras och vad som ska gallras samt gallringsfrister. Planen ger också information om 
vilka handlingar som sparas på papper, vilka system som handlingarna ska registreras i och var 
handlingarna förvaras.

Arbetet med framtagande av nya processbaserade dokumenthanteringsplaner i kommunen genomförs 
via ett projekt som drivs av en projektgrupp på kommunledningskontoret i samråd med respektive 
verksamhet. Delprojekt 1 startade hösten 2017 och processarbete har genomförts med alla 
verksamheter under kommunstyrelsen med målet att utifrån verksamhetsprocesserna identifiera de 
handlingsslag och handlingstyper som förekommer i varje process/delprocess samt förse dem med 
hanteringsanvisningar.

Delprojekt 2 Övriga nämnder är påbörjad och när även detta processarbete är klart kommer Vaxholms 
stad att ha en processbaserad kommunövergripande klassificeringsstruktur som i grunden är gemensam 
för alla nämnder. Delprojekt 2 beräknas vara klart under år 2020.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Lotta Nordgren, 2019-11-06
Dokumenthanteringsplan KS, 2019-11-06
Projektplan, version 3, 2019-02-20
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Kopia på beslutet till
För kännedom: Kristoffer Staaf, klk

Marie Wiklund, klk
Yvonne Persson, klk
Jennie Falk Eriksson, klk
Johan Silverfred, klk
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§ 164 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2020 ska utbetalas till partierna representerade i 

kommunfullmäktige. 
2. Redovisning avseende perioden inlämnas till kommunledningskontoret senast 30 juni 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 
om utbetalning av partistöd. Fullmäktige har beslutat om kompletterande bestämmelser i ett 
reglemente för partistöd 2014-06-23, § 27.

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd för 
perioden 1 januari – 31 december 2018 ((KD) och (SD) endast för perioden 1 november – 31 december 
2018).

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-11-13/§ 72
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-10-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk

Ekonomienheten
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§ 165 Riktlinje för hantering av nämndinitiativ i Vaxholms stad

Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinje för hantering av nämndinitiativ i Vaxholms stad fastställs. 
2. Vaxholms stads övriga nämnder rekommenderas att anta samma riktlinje. 

Ärendebeskrivning
I kommunallagen 4 kap. 20 § framgår att ”varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden”. 
Regleringen innebär b.la. att en enskild ledamot, eller flera ledamöter tillsammans, kan väcka ärenden i 
nämnderna. Ärenden som väcks i nämnderna av en eller flera ledamöter betecknas nämndinitiativ. 
Förekomsten av nämndinitiativ i Vaxholms stads nämnder har ökat det senaste året och behov av en 
gemensam riktlinje för hantering av nämndinitiativen har uppstått. 

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till riktlinje för hantering av nämndinitiativ i Vaxholms 
stad. Förslaget har remitterats till samtliga förvaltningschefer och nämndordföranden som getts 
möjlighet att lämna synpunkter. Syftet med den föreslagna riktlinjen är att skapa en samsyn mellan 
förtroendevalda och förvaltning kring hantering av nämndinitiativ i Vaxholms stad. Hanteringen innebär 
i korthet att ett nämndinitiativ ska lämnas till nämndens ordförande och sekreterare senast 14 dagar 
innan det sammanträde ledamoten önskar att initiativet ska behandlas på. Initiativet kan därmed 
registreras, läggas till som en handling i meetingdocs och ärendet kan gå med utskicket tillsammans med 
övriga sammanträdeshandlingar. Ärenden som väcks under ett pågående nämndsammanträde är inte 
med på föredragningslistan/kallelsen och är därav synliga för våra medborgare först efter att beslut är 
fattat i ärendet. Ärenden som väcks under ett pågående sammanträde kan heller inte förankras politiskt 
inför sammanträdet. Även ärenden i nämnderna bör beredas inför beslut i enlighet med Vaxholms stads 
fastställda beredningsprocess. Beslut utan föregående beredning, beslutsunderlag samt överblickbara 
konsekvenser är inte att rekommendera.  

Genom en samsyn kring hantering av nämndinitiativ skapas förutsättningar för en ökad transparens mot 
våra medborgare och bättre möjligheter till politiskt förankrade beslut. Riktlinjen ska ses som en politisk 
överenskommelse och kan aldrig ta ifrån en ledamot rätten att initiera ett ärende under ett pågående 
sammanträde. 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Riktlinje för hantering av nämndinitiativ i Vaxholms stad fastställs. 
2. Vaxholms stads övriga nämnder rekommenderas att anta samma riktlinje. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-11-13/§ 73
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-10-30
Riktlinje för hantering av nämndinitiativ i Vaxholms stad - förslag

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Nämndsekreterare
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§ 166 Förlängning av mandatperioden för ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, planeringsutskott samt 
näringslivsberedning

Kommunstyrelsens beslut
Mandatperioden för sittande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, 
planeringsutskott samt näringslivsberedning förlängs fram till och med att kommunstyrelsen haft sitt 
sammanträde den 6 februari 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 10 januari 2019 valt ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, planeringsutskott samt näringslivsberedning. 

Kommunstyrelsen avser att göra dessa val för 2020 vid sammanträde den 6 februari 2020 och därför 
förlängs mandatperioden för dessa fram till och med detta datum. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-09-23
Protokollsutdrag KS § 6/2019-01-10

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Kristoffer Staaf, klk 
Anette Lingesund, klk
Mikaela Lodén, näringslivansvarig
Löneenheten
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§ 167 Sammanträdestider år 2020 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens sammanträdestider för år 2020 fastställs till:
6 februari, 2 april, 7 maj, 4 juni, 10 september, 29 oktober och 26 november.

Sammanträdena fastställs att starta kl. 17:30.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktiges sammanträdestider för år 2020 fastställs till:
17 februari, 20 april, 15 juni, 21 september, 16 november och 14 december.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider m.m. för 2020. Styrande datum 
för beredning av ärenden till sammanträden har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. 
för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och 
bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc. 

I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret 
även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen. 
Ärenden, som inte är beredda, får väckas vid sammanträden enligt arbetsordningen för respektive 
utskott, nämnd eller styrelse, men bereds till nästa sammanträde om det inte är ett rent 
informationsärende. Kommunledningskontoret har även föreslagit datum, som den beslutade budget- 
och bokslutsprocessen innebär tidsmässigt för övriga nämnder.

Sammanträdena för nämnderna samt kommunstyrelsen föreslås börja kl. 17:00 och 
kommunfullmäktiges sammanträden att börja kl. 18:00 i enlighet med kommunstyrelsens beredning.

Yrkanden
Adrian Brunkhorst (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med tillägg om att sammanträdena 
ska starta kl. 18:00.

Tina Runhem (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med tillägg om att sammanträdena ska 
starta kl. 17:30.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till 
Tina Runhems (M) yrkande. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller Tina Runhems (M) yrkande. 
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Nej röstar: den som bifaller Adrian Brunkhorst (C) yrkande. 

Omröstningsresultat
Ja= Lars Lindgren (M), Michael Baumgarten (L), Tina Runhem (M), Per-Eric Grön (M), Peter Lindqvist (-) 
samt Sara Strandberg (V).

Nej= Anders Garstål (S), Adrian Brunkhorst (C), Anna-Lena Nordén (WP), 
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) samt Malin Forsbrand (C).

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifaller 
Tina Runhems (M) yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-11-13/§ 74
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2019-10-28
Sammanträdesschema 2020 - förslag

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kanslichef

Nämndsekreterare
Ylva Rasch, klk
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§ 168 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut
Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut:

Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 31-33/2019

AU/2019-11-13 §§ 65-74

PLU/2019-11-13 §§ 44-57

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

Handlingar
Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 31-33/2019
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§ 169 Redovisning av utestående uppdrag

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har uppdaterat listan med utestående uppdrag per 2019-11-11.

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

Handlingar
Utestående uppdrag per 2019-11-11
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§ 170 Mandattider för ledamöter, ersättare och presidier i nämnder 
samt för presidiet i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Mandattider för ledamöter, ersättare och presidier i nämnderna (Barn- och utbildningsnämnd, 
Socialnämnd, Stadsbyggnadsnämnd, Nämnd för teknik, fritid och kultur) samt presidiet i 
kommunstyrelsen ska vara 2020-01-01-2022-12-31 (3 år). 

Noteras till protokollet att Peter Lindqvist (-) samt Sara Strandberg (V) inte deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att välja kommunstyrelsen med 11 ledamöter och 
11 ersättare med mandattid 2019-01-01 – 2022-12-31 (4 år). Kommunstyrelsens presidium valdes 
med mandattid 2019-01-01 – 2019-12-31 (1 år). Kommunfullmäktige valde vid samma sammanträde 
11 ledamöter och 11 ersättare samt presidium i nämnderna (Barn- och utbildningsnämnd, Socialnämnd, 
Stadsbyggnadsnämnd, Nämnd för teknik, fritid och kultur)  med mandattid 2019-01-01 – 2019-12-31 
(1 år). Med anledning av detta ska kommunfullmäktige vid sammanträde 9 december 2019 välja 
ledamöter, ersättare och presidier i nämnderna samt presidium i kommunstyrelsen för ny mandattid 
från och med 2020-01-01. Om en majoritet i kommunfullmäktige vill välja dessa platser med en 
annan mandattid än 1 år måste ett sådant ärende beredas av kommunstyrelsen inför beslut i 
kommunfullmäktige.

Yrkanden
Mittalliansen genom Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Lars Lindgren (M) yrkar att mandattiden ska fastställas till 1 år.

Anna-Lena Nordén (WP) 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 
Mittalliansens yrkande. 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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