
mil vAXHOLMS 
~ STAD 

Kommunstyrelsen 2022-10-06 

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 18:00-20:07 

Beslutande: Malin Forsbrand (C), ordf 
Anders Garstål (S), 1. Vice ordf 
Lars Lindgren (M), 2. Vice ordf 
Lena Hallberg (C) 
Michael Baumgarten (L) 

Uohanna Olson (M) 
Annicka Hörnsten Blomme (M) 

Ersättare Uan Reuterdahl (L) 
Bengt Sandell (S) 
Anna Hansson (M) 
Lars Sjöblom (M) 
Christian Söderman 

Övriga deltagare: Marie Wiklund, klk 
Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf 
Kamrul Islam, klk 

Anslagsbevis 
Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2022-10-06, §§ 136-140 
Datum för anslagets uppsättande: 2 O 2 '2- - I 0-- ( 0 
Datum för anslagets nedtagande: 2 O 2, Z - 11 - O [ 
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv 
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Underskrift: ./ .................... .. ..... .... ...... .... ... . 

Protokoll Kommunstyrelsen 
2022-10-06 

1 av 2 

Anna-Lena Norden (WP) 
Peter Lindqvist(-) 

Christopher Day (-) 
Sara Strandberg (V) 

Daga Bäfverfeldt (WP) 
Michael Reichel (WP) 

Robert Klingvall, sbf 
Karl Öhman, konsult 
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Innehåll 

§ 136 Justering och fastställande av föredragningslista 
§ 137 Godkännande om upphandling med tillverkning av betongstöd 

med långa leveranstider till Västerhamnen att tillhandahålla 
byggentreprenör 

§ 138 Godkänna prekvalificering för Vaxholms kajer etapp 1-3 
§ 139 Godkänna upphandlingsunderlag för Vaxholms kajer etapp 1-3 
§ 140 Godkännande upphandlingsunderlag för fin planering Vaxholms 

kajer 

Ordförande 
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IJil VAXHOLMS 
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Protokoll Kommunstyrelsen 
2022-10-06 

Änr 
1 av 1 

§ 136 Justering och fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 
Lars Lindgren (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast fredag den 7 
oktober 2022. 

Utskickad föredragningslista fastställs. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att Lars Lindgren (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
senast fredagen den 7 oktober 2022 samt att utskickad föredragningslista fastställs . 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Mc 
Ordförande 

tit-
Justeraf~ 
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Protokoll Kommunstyrelsen 
2022-10-06 

Änr KS 2022/193.059 
1 av 2 

§ 137 Godkännande om upphandling med tillverkning av betongstöd 

med långa leveranstider till Västerhamnen att tillhandahålla 

byggentreprenör 

Kommunstyrelsens beslut 
Stadsbyggnadscheffår i uppdrag att godkänna och genomföra upphandling av tillverkning av 
betongelement med långa leveranstider för att säkra tidplanen i upprustningen av Vaxholms kajer. 

Ärendebeskrivning 
För att säkerställa att genomförandet av upprustningen kan hålla den beslutade tidplanen behöver 
material med långa leveranstider tillhandahållas till den entreprenör som ska genomföra arbetet enligt 
den pågående upphandlingen av Vaxholms kajer etapp 1-3. 

Noteras till protokollet att kommunstyrelsen informeras om de sekretessregler som gäller i ärendet. 

Yrkanden 
Michael Baumgarten (L), Lars Lindgren (M), Malin Forsbrand (C), Peter Lindqvist(-), Anders Garstål (S), 
Annicka Hörnsten Blomme (M), Johanna Olsson (M) och Lena Hallberg (C) yrkar bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Ajournering kl. 18:47-18:55. 

Anna-Lena Norden (WP) och Christopher Day (-) yrkar avslag på ärendet med motivering i enlighet med 
bilaga 1 till protokollet. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition 
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen: 

Ja röstar: den som bifaller förvaltningens förslag. 

Malin Forsbrand (C), Anders Garstål (S), Lars Lindgren (M), Lena Hallberg (C), Michael Baumgarten (L), 
Johanna Olson (M), Annicka Hörnsten Blomme (M), Peter Lindqvist(-) och Sara Strandberg (V). 

Nej röstar: den som yrkar avslag. 

Anna-Lena Norden (WP) och Christopher Day (-). 

Ordförande 

//414;: Justef() 
4 



IJil VAXHOLMS 
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Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Protokoll 
2022-10-06 

2 av 2 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Robert Klingva/1, 2022-09-19 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: 

För kännedom: 

Lars-Inge Littlewood Larsson, Kamrul Islam 

Robert Klingva/1 

5 
Ordförande 

~~,)· 
Juste rare, 



llil vAXHOLMS 
~ STAD 

Protokoll Kommunstyrelsen 
2022-10-06 

Änr KS 2022/112.059 
1 av 2 

§ 138 Godkänna prekvalificering för Vaxholms kajer etapp 1-3 

Kommunstyrelsens beslut 
Prekvalificering för upphandling av Vaxholms kajer etapp 1-3 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
På grund av att upphandlingen av etapp 1 avbrutits har Vaxholm stad ändrat i upphandlingsplanen och 
handlar upp Vaxholms kajer etapp 1-3 i en totalentreprenad. 

Tidplanen har reviderats med en byggstart våren 2023. 

Detta ärende följs upp av med ett godkännande av upphandlingsunderlag och övriga 
upphandlingsbeslut som krävs för att vi ska hålla den nya tidplanen. 

Noteras till protokollet att kommunstyrelsen informeras om de sekretessregler som gäller i ärendet. 

Yrkanden 
Malin Forsbrand (C), Michael Baumgarten (M), An nicka Hörnsten Blomme (M), Johanna Olson (M), 
Anders Garstål (S), Lena Hallberg (C) och Peter Lindqvist(-) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Anna-Lena Norden (WP) och Christopher Day (-) yrkar avslag med motivering i enlighet med bilaga 2 till 
protokollet. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition 
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen: 

Ja röstar: den som bifaller förvaltningens förslag. 

Malin Forsbrand (C), Anders Garstål (S), Lars Lindgren (M), Lena Hallberg (C), Michael Baumgarten (L), 
Johanna Olson (M), Annicka Hörnsten Blomme (M), Peter Lindqvist(-) och Sara Strandberg (V). 

Nej röstar: den som avslår ärendet. 

Anna-Lena Norden (WP) och Christopher Day (-). 

Om röst ni ngsresu ltat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 9 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller förvaltningens 
beslutsförslag. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Robert Klingvall, 2022-09-23 

Upphandlingsunderlag 

Ordförande 

_,, 
Ju sterare / 

6 



mil vAXHOLMS 
~ STAD 

Kommunstyrelsen 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: 

För kännedom: 

Robert Klingvall, Kamrul Islam 

Lars-Inge Littlewood Larsson 
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Ordförande 

Protokoll 
2022-10-06 

2 av 2 
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Protokoll Kommunstyrelsen 
2022-10-06 

Änr KS 2022/112.059 

1 av 2 

§ 139 Godkänna upphandlingsunderlag för Vaxholms kajer etapp 1-3 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Upphandlingsunderlag av Vaxholms kajer etapp 1-3 godkänns. 

2. Resterande upphandlingsbeslut, exempelvis tilldelning och undertecknande av kontrakt utförs 
av stadsbyggnadschef. 

Ärendebeskrivning 
På grund av att upphandlingen av etapp 1 avbrutits har Vaxholm stad ändrat i upphandlingsplanen och 
handlar upp Vaxholms kajer etapp 1-3 i en totalentreprenad. 

Tidplanen har reviderats med en byggstart våren 2023. 

Detta ärende innehåller resterande beslutspunkter som krävs för att tidplanen ska hålla. 

Noteras till protokollet att kommunstyrelsen informeras om de sekretessregler som gäller i ärendet. 

Yrkanden 
Malin Forsbrand (C), Lars Lindgren (M), Annicka Hörnsten Blomme (M), Johanna Olson (M), Michael 

Baumgarten (L), Lena Hall berg (C), Anders Garstål (S) och Peter Lindqvist(-) yrkar bifall till förvaltningens 

beslutsförslag. 

Anna Lena Norden (WP) och Christopher Day (-) yrkar avslag med motivering i enlighet med bilaga 3 till 
p rotoko I let. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition 
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen: 

Ja röstar: den som bifaller förvaltningens förslag. 

Malin Forsbrand (C), Anders Garstål (S), Lars Lindgren (M), Lena Hall berg (C), Michael Baumgarten (L), 
Johanna Olson (M), Annicka Hörnsten Blomme (M), Peter Lindqvist(-) och Sara Strandberg (V). 

Nej röstar: den som avslår ärendet. 

Anna-Lena Norden (WP) och Christopher Day (-). 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 9 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller förvaltningens 

beslutsförslag. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Robert Klingvall, 2022-09-26 

Upphandlingsunderlag il/J; ,1-
Juster~ Ordförande 
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Kommunstyrelsen 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Robert Klingvall, Lars-Inge Littlewood Larsson, Kamrul Islam 

Ordförande 

9 

Protokoll 
2022-10-06 

2 av 2 
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Juste rare 
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Protokoll Kommunstyrelsen 
2022-10-06 

Änr KS 2022/160.059 
1 av 2 

§ 140 Godkännande upphandlingsunderlag för finplanering Vaxholms 

kajer 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Upphandlingsunderlag för finplaneringen godkänns. 

Stadsbyggnadschef ges i uppdrag att: 

• Besluta om tilldelning av vinnande anbud. 

• Signera avtal med vinnande anbud. 

Ärendebeskrivning 
Vaxholms kajer är i dåligt skick och måste renoveras. Vaxholms stad har ett stadsmiljöavtal med 
Trafikverket som kan finansiera halva byggkostnaden i kajprojektet. De åtgärder som ska genomföras 
enligt detta avtal handlar om att förbättra kollektivtrafiken och resenärsmiljön genom om att utforma 
hela kaj området till en enhetlig och lättöverskådlig miljö som är tillgänglig och trygg. 
Upphandlingsunderlaget för finplaneringen redovisar utformningen det vill säga markbeläggning, 
disposition av möblering, belysning, plantering och material mm. Underlaget innehåller även relevanta 
utvärderingskrav. Upphandlingsunderlaget ger underlag för anbudsgivarna att räkna på uppdraget och 
lämna anbud. Redaktionella förändringar i handlingarna som inte påverkar budget eller tidplan kan 
uppstå. Genomförande av dessa upphandlingar innebär förbättringar ur barnperspektiv och 
jämställdhet. Projektet beräknas vara klart senast 2026. 

Noteras till protokollet att kommunstyrelsen informeras om de sekretessregler som gäller i ärendet. 

Yrkanden 
Malin Forsbrand (C), Anders Garstål (5), Lars Lindgren (M), Lena Hallberg (C), Michael Baumgarten (L), 
Johanna Olson (M), Annicka Hörnsten Blomme (M), Peter Lindqvist(-) yrkar bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Anna-Lena Norden (WP) och Christopher Day (-) yrkar avslag med motivering i enlighet med bilaga 4 till 
protokollet. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Ordförande 
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Kommunstyrelsen 

Voteringsproposition 
Ordföranden föreslår och får följande voterings proposition godkänd av kommunstyrelsen: 

Ja röstar: den som bifaller förvaltningens förslag. 

Protokoll 
2022-10-06 

2 av 2 

Malin Forsbrand (C), Anders Garstål (5), Lars Lindgren (M), Lena Hallberg (C), Michael Baumgarten (L), 
Johanna Olson (M), Annicka Hörnsten Blomme (M), Peter Lindqvist(-) och Sara Strandberg (V). 

Nej röstar: den som avslår ärendet. 

Anna-Lena Norden (WP) och Christopher Day (-) . 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 9 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller förvaltningens 

beslutsförslag. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Anna Rhedin, 2022-09-19 
Gestaltningsprogram rev 2021-10-26 beslutat i KF 2022/§94 
Upphandlingsunderlag för finplanering 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Anna Rhedin 

För kännedom: Lars-Inge Littlewood Larsson, Robert Klingvall, Kamrul Islam 

Ordförande 

,l--
Juster1ft; 
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Waxholmspartiet - borgerligt alternativ 

Nämnd; KS 

Datum; 221006 

Ärende; 02 

Bakgrund 

Se bil.1 

Motivation 

Anbud för upphandling av entreprenad är inte klart varför entreprenör saknas. Anbudsvar kan 

innebära andra metoder för lösning varför L-stöd blir överflödiga och kostnad härför bortkastad. 

Det är inte osannolikt att, ännu inte beslutad, entreprenör inte vill/kan/bör acceptera typ av L-stöd 

vilket kan påverka ansvarfrågan i projektet med dito komplikationer och tvister. 

Beslutad tidplan saknar därför praktisk betydelse varför skäl för upphandling då saknas. 

För Waxholmspartiet 

Anna-Lena Norden Lisbeth Hjalmarson Daga Bäverfelt Mikael Reichel 



Waxholmspartiet - borgerligt alternativ 

Nämnd; KS 

Datum; 221006 

Ärende; 03 

Bakgrund 

Se bil.l 

Motivation 

KS medlemmar har inte getts praktisk möjlighet till att komma åt 

underlag/upphandlingsdokumentation då det avvikit från praxis av åtkomst via NetPublicator. 

Att slå ihop anbud i tre etapper till en är olämpligt på grunder som bekrivits i Bakgrund bil.1 

Vid projekt av den här storleken är det praxis börja med RFP process för att få in ett stort underlag 

för att bland annat få data kring kapitalbehov, tidåtgång och konstruktionsmetoder. Därefter sker en 

utvärdering och framtagning av RFQ på vilket slutgiltig tilldelning sker. 

Ur RFP processen ges underlag för budget/kapitalbehov samt tidplan. Samtidigt ges viktig kunskap 

om hur avtalsvillkor för entreprenadkontrakten kan författas 

För Waxholmspartiet 

Anna-Lena Norden Lisbeth Hjalmarson Daga Bäverfelt Mikael Reichel 



Waxholmspartiet - borgerligt alternativ 

Nämnd; KS 

Datum; 221006 

Ärende; 04 (2022/112.059) 

Bakgrund 

Se bil.1 

Motivation 

KS medlemmar har inte getts praktisk möjlighet till att komma åt underlag/ 

upphandlingsdokumentation då det awikit från praxis av åtkomst via NetPublicator. Not. Att 

tjänsteutlåtande kange intryck att Ks ledmöter redan fått tillgång, det är inte korrekt. 

Att slå ihop anbud i tre etapper till en är olämpligt på grunder som bekrivits i Bakgrund bil.1 

Som situationen nu är kommer tidplan inte kunna hållas varför skäl för beslut på basis av detta då 

faller. 

Ansvar för tilldelning av kontrakt av anbud i den här storleken bör inte belasta förvaltningen 

(stadbyggnaschef) utan tas av KS. Det är oklart om gällande delegationordning medger beslut av 

denna dignitet. 

Det är heller inte sannolikt belopp kommer stanna innanför beslutad budget då vi redan nu vet att 

den inte håller. 

För Waxholmspartiet 

Anna-Lena Norden Lisbeth Hjalmarson Daga Bäverfelt Mikael Reichel 



Waxholmspartiet - borgerligt alternativ 

Nämnd; KS 

Datum; 221006 

Ärende; 05 (2022/93.059) 

Bakgrund 

Se bil.1 

Motivation 

Det förefaller som förvaltningen är i en pressad situation att formellt påbörja upphandling för att inte 

riskera förlora medfinansiering via stad miljöavtal med Trafikverket. Hurvida så är fallet måste 

klarläggas då omständigheter vad gäller kostnad, tidplan och omvärld väsentligen förändrats. Detta 

får inte användas som påtryckning att ta dåliga beslut i en situation som redan komplicerats av 

avbruten anbudsprocess för etapp 1. 

Det är olämpligt att påbörja upphandling av finplanering och gestaltning innan anbud för 

entreprenad för mark- och sjö-arbeten med kaj beslutats och entreprenör utsedd. 

Underlaget till gestaltning kan på estetiska, praktiska och kultarvsgrunder kritiseras hårt och är det 

enda som Vaxholms invånare kunnat studera varför det aldrig funnits valmöjlighet. Framtagande av 

gestaltning bör ske via en tävling där riktlinjer för bevarande av vaxholms identitet sätter norm. 

Vaxholms invånare väljer vinnande förslag. 

För Waxholmspartiet 

Anna-Lena Norden Lisbeth Hjalmarson Daga Bäverfelt Mikael Reichel 
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