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Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-24 

Plats och tid: Kronängsskolans aula, kl. 18:00 
Kallade: Ledamöter 
Underrättade: Ersättare 
Vid förhinder: Meddela ersättare och johanna.frunck@vaxholm.se. 
Information: Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Åhörare 

välkomnas att ta del av sammanträdet på plats i Kronängsskolans aula eller via 
Vaxholms stads webbplats, https://www.vaxholm.se/externwebb-
startsida/kommun-och-politik/webbsandning-kommunfullmaktige.html 

 
  Ärende    Beskrivning                            Föredragande 

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

 

2 Val av kommunfullmäktiges presidium  

3 Anmälan av gruppledare i kommunfullmäktige  

4 Val av kommunfullmäktiges valberedning  

5 Val av ledamöter och ersättare i arvodeskommittén 2023-
2026 

 

6 Övriga val och entlediganden  

7 Inkomna motioner  

8 Inkomna interpellationer  

 
 
 

Bengt Sandell (S)   Johanna Frunck  
Ålderspresident   Sekreterare 
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From:                                 Annicka Blomme
Sent:                                  Tue, 11 Oct 2022 10:33:15 +0200
To:                                      Johanna Frunck
Subject:                             Namn på M kandidater

Hej Johanna!

Här kommer Moderaternas förslag på kandidater

Kommunfullmäktiges presidium
Karin Enström

Kommunfullmäktiges valberedning
Ordinarie: Karin Enström
Ersättare: Peter Lindqvist

Ha det bra och tag hand om Dig!
Annicka H Blommé
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From:                                 hultberg.moniqua@telia.com
Sent:                                  Thu, 13 Oct 2022 09:29:50 +0200
To:                                      Johanna Frunck
Cc:                                      'Catarina Baldo Zagadou'
Subject:                             Gruppledaren i KF

God morgon 
Catarina Baldo Zagado kommer att vara vår gruppledare i fullmäktige under kommande mandatperiod 
Mvh 
Moniqua  
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From:                                 Hans Hallin
Sent:                                  Fri, 7 Oct 2022 12:08:32 +0200
To:                                      Kristoffer Staaf
Cc:                                      Tina Runhem; Peter Lindqvist; Johanna Frunck
Subject:                             Re: Ny gruppledning för M i Vaxholm

Hej, det är korrekt uppfattat att Peter är ny gruppledare nu efter Annicka. De andra valen får ni se 
som kännedom så att ni vet i vilken roll vi eventuellt hör av oss ;-) 
Trevlig helg!
/Hans

Den fre 7 okt. 2022 kl 11:59 skrev Kristoffer Staaf <Kristoffer.Staaf@vaxholm.se>:

Hej!

Tack för info. Jag tolkar det som att Peter kommer vara er gruppledare i KF? Det kommer ju 
formellt tas upp och anmälas på kommande KF-sammanträde i oktober. 

De andra rollerna ni nämner nedan har vi egentligen inget behov av att notera i kommunen 
eftersom det inte är roller kopplade till uppdrag i kommunen utan mer partiinterna roller tänker 
jag. 

 

Med vänlig hälsning

Kristoffer Staaf

Administrativ chef Vaxholms stad

telefon: 08-541 708 37

 

Vaxholms stad

växel: 08-541 708 00

www.vaxholm.se
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Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information, besök www.vaxholm.se/gdpr

 

Från: Hans Hallin <skonare19@gmail.com> 
Skickat: den 7 oktober 2022 11:51
Till: Kristoffer Staaf <Kristoffer.Staaf@vaxholm.se>
Kopia: Tina Runhem <tina.runhem@gmail.com>; Peter Lindqvist <p.lindqvist@telia.com>
Ämne: Ny gruppledning för M i Vaxholm

 

Hej Kristoffer,

vill med detta mail meddela att Moderaterna i Vaxholm har en nyvald gruppledning från den 
den 5 oktober.

 

Gruppledare: Peter Lindqvist

Vice gruppledare: Tina Runhem

Gruppsekreterare: Hans Hallin

 

Tacksam för att du uppdaterar detta i era register.

 

Med vänlig hälsning,

Hans Hallin

gruppsekreterare 
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From:                                 Annicka Blomme
Sent:                                  Tue, 11 Oct 2022 10:33:15 +0200
To:                                      Johanna Frunck
Subject:                             Namn på M kandidater

Hej Johanna!

Här kommer Moderaternas förslag på kandidater

Kommunfullmäktiges presidium
Karin Enström

Kommunfullmäktiges valberedning
Ordinarie: Karin Enström
Ersättare: Peter Lindqvist

Ha det bra och tag hand om Dig!
Annicka H Blommé
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     Vänsterpartiet i Vaxholm
________________________________________________________

Motion om konstverk på cirkulationsplatsen vid Engarn

När de boende på Engarn blev inbjudna till Trafikverkets informationsträff om 
cirkulationsplatsen som ska byggas, framgick det att det skulle bli en konstnärlig 
utsmyckning i mitten. Kommunen är medfinansiär.

Inredningsarkitekt Åke Axelsson har varit verksam i Vaxholm sedan 1960-talet och 
har sedan mitten på 1980-talet bott och haft sin verksamhet på Engarn. Han har ritat 
många berömda inredningar som Riksdagsbiblioteket, Livrustkammaren, Carl XVI 
Gustafs jubileumsrum på Stockholms slott, biblioteket i Vaxholm, Värmlands museum
i Karlstad och Marinmuseum i Karlskrona. Åke fyllde 90 år tidigare i år och har under 
sina 65 yrkesverksamma år format cirka 200 stolsmodeller.

Vänsterpartiet yrkar

att den konstnärliga utsmyckningen som utförs i samband med bygget av 
cirkulationsplatsen vid Engarn ska utgöras av en stol som hedrar Åke Axelssons 
livsgärning. Hans ateljé, verkstad och bostad ligger ett stenkast från vägskälet.

Vaxholm 2022-10-07
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     Vänsterpartiet i Vaxholm
________________________________________________________

Interpellation gällande flytt av fritidsgård till Kores lokaler
I juni 2019 lämnade vi in en motion där vi yrkade på att ”delar av lokalerna i 
fastigheten Kores inreds till fritidsgård och att fritidsgårdsverksamheten flyttas från 
Storstugan till de nya lokalerna.” Motionen behandlades på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 11 november 2019, där följande beslut fattades:

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.

I protokollet från sammanträdet kan vi läsa att: ”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.” 

Sedan dess verkar dock ingenting ha hänt i frågan - trots att det gått nästan tre år.

Vi önskar därför att kommunstyrelsens ordförande svarar på följande frågor:

• Har BUN och TFK genomfört den föreslagna utredningen, och vad var i 
så fall resultatet av denna?

• Finns det i dagsläget konkreta planer på att flytta 
fritidsgårdsverksamheten till Kores lokaler?

Vaxholm 2022-10-07
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