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§ 56 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut
Anna-Lena Nordén (WP) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast 
den 12 maj 2020.

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärendet ”Stöd till det lokala näringslivet” som behandlas 
som nr. 12 i utskickad föredragningslista. Resterande ärenden behandlas som nr. 13-14.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Anna-Lena Nordén (WP) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet senast den 12 maj 2020.

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan fastställs med tillägg av ärendet ”Stöd till det lokala 
näringslivet” som behandlas som nr. 12 i utskickad föredragningslista. Resterande ärenden behandlas 
som nr. 13-14. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 57 Yttrande över trafikförändringar i SL-trafiken och 
Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att godkänna yttrande över remiss inför trafikförändringar i 
SL-trafiken och Waxholmsbolaget trafik 2020/2021 (T21), efter att oppositionens tillägg (bilaga 1 och 2 
till protokollet) har inarbetats. 

Ärendebeskrivning
Trafikförvaltningen har skickat en remiss om trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets 
trafik 2020/2021. Remissen innehåller förslag avseende bland annat turtäthet, linjesträckningar och 
trafikeringstid. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det är viktigt att attraktiva kommunikationer på land och vatten 
utvecklas i kommunen, vilket också bidrar till ett ökat hållbart resande i Vaxholm och har koppling till 
målet livsmiljö. 

Trafikförvaltningen föreslår trafikförändringar för sjötrafiken på grund av säkerhetsproblematik, vilket 
kan leda till indragen trafik till Frösviks brygga, översyn av trafikeringen till Kastellet samt nya 
byteslösningar för skärgårdstrafiken och lokala bryggor i och med ny pendelbåtlinje. 

Fortsatt trafikeringen av skärgårdstrafiken till Kastellet är viktig för etablerade verksamheter där, därtill 
är förvaltningen negativ till att trafiken kan tänkas upphöra vid Frösviks brygga och vill ta del av 
bedömningsunderlaget.

Trafikförvaltningen föreslår en ny pendelbåtlinje på sträckan Stockholm – Vaxholm – Ramsösund. 
Förvaltningen är positiv till pendelbåtsförsöket och vill säkerställa goda bytesmöjligheter för lokala linjer 
och skärgårdstrafiken. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det är bekymmersamt att inga trafikförändringar föreslås för 
busstrafiken, framför allt när ett nytt avtal ska starta 2021 och trafikförvaltningen har möjlighet att göra 
ändringar till tidtabellsskiftet i augusti. Alla kommuner förutom Norrtälje i Stockholm Nordost 
samverkan ingår i E35-avtalet(busstrafikavtal). Förbättrad tillgänglighet och ökad kapacitet är essentiellt 
när vår regiondel växer och utvecklas. 

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att godkänna yttrande över 
remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolaget trafik 2020/2021 (T21), efter att 
oppositionens tillägg (bilaga 1 och 2 till protokollet) har inarbetats.

Ordföranden finner bifall till Sara Strandbergs yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-03-19, Yttrande över Trafikförändringar i SL-trafiken. 
Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21).

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Trafikförvaltningen, registrator.tf@sll.se, uppge diarienummer TN 2019-1180 

samt Vaxholms stad i ärendemeningen. (Tjänsteutlåtande 2020-03-19, 
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Yttrande över Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolaget trafik 
2020/2021 (T21), ska expedieras tillsammans med beslutet till 
remissinstansen).
Susanne Edén, sbf
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§ 58 Utredning mindre skola på Rindö

Kommunstyrelsens beslut
Exploateringsenheten får i uppdrag att utreda möjligheten till att låta huvudbyggnaden för Rindö skola 
kvarstå på nuvarande mark samt tillgängliggöra yta på nuvarande mark för utevistelse för skoleleverna.

Till sammanträdet den 4 juni 2020 ska beslutsunderlaget kompletteras med en utredning av vilka 
faktorer som i huvudsak förklarar det sjunkande elevantalet på Rindö skola samt en redogörelse för 
vilka åtgärder som vidtagits.

Beslutsunderlaget ska kompletteras med samtliga ingångna avtal med Vasallen och att alla övriga 
förutsättning för beslutets genomförande klarläggs för kommunstyrelsen. Detta inkluderar även de 
ekonomiska förutsättningarna och en budget i balans är en nödvändig förutsättning.

En återrapportering av uppdraget ska göras till nästkommande kommunstyrelsemöte 4 juni för 
att den, tillsammans med barn- och utbildningsnämndens beslut, ska kunna ligga till grund för 
kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Våren 2016 togs ett politiskt beslut i kommunstyrelsen (KS2016/21.291) att bygga en ny skola på Rindö 
med plats för 200 elever i åldrarna 6-12 år (f-6-skola), utifrån prognosen att elevunderlaget på Rindö 
skulle öka. De senaste åren har dock utvecklingen gått åt andra hållet och skolan har haft ett vikande 
elevantal och ekonomiskt underskott vilket medfört att kommunfullmäktige har givit barn- och 
utbildningsnämnden uppdraget att utreda om det ska byggas en mindre skola på Rindö än den som 
planeras. Idag går det 90 elever på Rindö skola vilket är 59 procent av barnen som bor på Skarpö och 
Rindö. 

Ny befolkningsprognos inkommen april 2020 visar på ytterligare färre barn och unga på Rindö och 
Skarpö. Detta ytterligare stärker bilden av att det idag och i närtid saknas det elevunderlag som krävs för 
byggnation av ny skola. 

Utbildningsförvaltningen har utrett tre olika organisationsförslag för mindre skola, f-3, f-5 och f-6. Under 
utredningen har även alternativet att inte bygga någon skola på Rindö framträtt då överkapacitet på 
skolplatser råder på Vaxön. 

Barn- och utbildningsnämnden har av lagda två förslag - erbjuda barn på Rindö och Skarpö utbildning på 
annan f-6 företrädesvis på Vaxön alternativt att organisera Rindö skola f-6 i åldersblandade grupper i 
befintliga lokaler, valt att förorda en variant av förslag 2, skola om f-6 om 105 elever, se bifogat 
protokoll från BUN. 

En möjligt intressant lösning skulle vara att låta del av nuvarande skola ligga kvar på nuvarande plats. 
Nuvarande lokaler står på mark ej ägd av kommunen. Möjligheten till att kvarstå på nuvarande plats 
behöver därför undersökas, för att se om det skulle vara en framkomlig väg. Exploateringsenheten bör 
därför få ett uppdrag att utreda frågan innan ärendet hanteras vidare. 

Yrkanden
Sara Strandberg (V) och Peter Lindqvist (-) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget; Till 
sammanträdet den 4 juni 2020 ska beslutsunderlaget kompletteras med en utredning av vilka faktorer 
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som i huvudsak förklarar det sjunkande elevantalet på Rindö skola samt en redogörelse för vilka 
åtgärder som vidtagits.

Anders Garstål (S) instämmer i Sara Strandbergs och Peter Lindqvists yrkande.

Lars Lindgren (M), Tina Runhem (M) och Per-Eric Grön (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag 
med tillägget att beslutsunderlaget ska kompletteras med samtliga ingångna avtal med Vasallen och att 
alla övriga förutsättning för beslutets genomförande klarläggs för kommunstyrelsen. Detta inkluderar 
även de ekonomiska förutsättningarna och en budget i balans är en nödvändig förutsättning.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden börjar med att fråga om kommunstyrelsen bifaller förvaltningens beslutsförslag 
och finner bifall till detta.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Sara Strandbergs (V) och Peter Lindqvists (-) 
tilläggsyrkande och finner bifall till detta.

Ordföranden frågar slutligen om kommunstyrelsen bifaller Lars Lindgrens (M), Tina Runhems (M) 
och Per-Eric Gröns (M) tilläggsyrkande och finner bifall till detta.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, utredning mindre skola Rindö. 
Protokollsutdrag BUN/2020-04-27 § 25
Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg
Rapport med bilagor 1-4, ”Mindre skola på Rindö”, 2020-04-15

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Richard Hallman, exploateringschef

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef                                                                                
Ulrika Strandberg, utbildningschef                                                                        
Charlotta Skarelius, rektor Vaxö och Rindö skola

Ajournering kl. 19:40-19:50
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§ 59 Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2020

Kommunstyrelsens beslut
Information noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Utfallet fram till och med mars månad visar ett resultat på 6,8 mnkr vilket överstiger budgeten med 2,5 
mnkr. Helårsprognosen är ett budgetunderskott på -0,9 mnkr och ett resultat på 2,1 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr. Överskottet beror dels på en del 
budgeterade kostnader som kommer senare på året såsom kostnaden för linfärjan och turistbyrån dels 
på att planeringsutskottet har haft lägre konsultkostnader för utredningar. Kommunstyrelsens 
helårsprognos är en budget i balans men innehåller en del osäkerheter. Det är osäkert när rättegången 
mot byggentreprenören för Campus idrottshall kommer att starta i hovrätten och hur mycket 
advokatarvodena kommer att kosta. Det finns också en osäkerhet kring Norrbergets detaljplan och om 
och när Lillstugan kommer att rivas och generera utrangeringskostnader. Kommunstyrelsen räknar med 
att kunna hantera delar av advokatkostnaderna och utrangeringskostnaden inom ram. 

Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,3 mnkr. Verksamheterna för individ och 
familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd visar på överskott samtidigt som äldreomsorgen redovisar ett 
underskott. Socialnämndens helårsprognos är en budget i balans. Socialnämnden har i sin helårsprognos 
räknat med att finansiera kostnader kopplat till Corona på 2,0 mnkr inom ram. Helårsprognosen 
exklusive Coronas effekter skulle annars varit ett budgetöverskott på 2,0 mnkr.  

Socialnämnden kommer att drabbas av ökade kostnader med anledning av Corona. Det finns en 
osäkerhet kring hur stora dessa kostnader kommer att vara och hur stor del som eventuellt kommer att 
kompenseras av staten.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,1 mnkr. Resultatet varierar mellan 
olika verksamhetsområden. Det stora underskottet ligger i förskoleverksamheten. Anledningen till 
förskoleverksamhetens underskott är att personal- och lokalkostnaderna inte är anpassade efter 
barnantalen. Med anledning av det redovisade underskottet har barn- och utbildningsnämnden fått i 
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uppdrag att redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen för en budget i balans. Åtgärdsplanen 
kommer att redovisas i samband med april månads tertialbokslut 1. Barn- och utbildningsnämndens 
helårsprognos är en budget i balans.

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,2 mnkr. Underskottet beror på att 
verksamheten inte når upp till målen för självfinansieringsgrad. Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos 
är ett underskott på -0,9 mnkr. En organisationsöversyn kommer att genomföras för att genomlysa 
enhetens verksamhet och ekonomi. Kostnaden för detta konsultuppdrag på 150 tkr ligger medräknat i 
helårsprognosen. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 1,8 mnkr. Överskottet beror på 
flera olika delar. Nämnden har lägre mediakostnader till följd av lägre elpriser, lägre kostnader för 
snöröjning p.g.a. den milda vintern, lägre kostnader för felanmälningar förmodligen p.g.a. Corona och 
att man inte vill ha människor utifrån i sin närhet. Säsongsvariationer och budgetsatsningar som inte har 
realiserats än bidrar också till överskottet. Nämnden för teknik, fritid och kulturs helårsprognos är en 
budget i balans.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen har en negativ budgetavvikelse på -1,1 mnkr. Underskottet beror framförallt på 
försämrade skatteprognoser. Riksdagen har beslutat om 2,5 miljarder kronor till kommuner och 
regioner i ökade generella statsbidrag. Utbetalningen har genomförts och Vaxholm har fått 2,03 mnkr 
som ligger med 3/12 intäktsperiodisering i mars månads utfall. Resterande del kommer att bokföras som 
en intäkt med 1/12 periodisering per månad under resten av året. Regeringen har aviserat om 
ytterligare 20 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner. Dessa statsbidrag har 
inte beslutats om än och finns därför inte med i utfallet. Däremot har vi i prognosen räknat med att 
beslutet kommer att fattas och att pengarna kommer att utbetalas. I finansförvaltningens prognos har vi 
även räknat med statens tillfälliga kompensation för sjuklönerna samt tillfälliga nedsättningen av sociala 
avgifterna till följd av Corona. Finansförvaltningens helårsprognos är en budget i balans men 
prognososäkerheten för hur skatteintäkterna kommer att utveckla sig är hög.

Coronavirusets påverkan på Vaxholms ekonomi

Ansvar3 Utfall 
jan-mar 2020

Budget 
jan-mar 2020

Budgetavv 
jan-mar 2020

115 KS-Kommunledning -24 0 -24

217 Socialnämnd -7 0 -7

315 Barn och utbildningsnämnd -69 0 -69

Delsumma verksamheter -100 0 -100

Total -100 0 -100

Fram till och med mars månad ser merkostnaderna för Corona per förvaltning ut enligt tabellen ovan. 
Kostnaderna är relativt låga i mars månad men förväntas öka under april och framåt. Kommunen 
kommer att återsöka samtliga kostnader från staten. Det är osäkert om hur stor andel av kostnaderna 
som Vaxholm kommer att bli ersatt för. 
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Som bilaga till detta ärende finns ett dokumentet som heter ’’Coronavirusets påverkan på Vaxholms 
ekonomi’’. Förvaltningen har sammanställt dokumentet i syfte att synliggöra de ekonomiska effekterna 
av det rådande Coronaviruset. 

Bedömningen i dagsläget är att inga budgetförflyttningar behöver genomföras för att hantera 
merkostnaderna till följd av Coronaviruset.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2020, 2020-04-22
Bilaga, Coronavirusets påverkan på Vaxholms ekonomi rev 2020-04-22, 2020-04-22

Kopia på beslutet till
För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp samt ekonomicontrollers.
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§ 60 Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr P 74-20 angående 
detaljplan för Ytterby 4:686 m fl (Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 
382

Kommunstyrelsens beslut
Yttrande avseende överklaganden i mål om detaljplan för Ytterby 4:686 m fl (Resarö mitt och 
Överbyvägen), Dp 382, godkänns som kommunstyrelsens eget.

Ärendebeskrivning
Mark- och miljödomstolen (MMD) har genom underrättelse den 25 mars 2020 gett staden möjlighet att 
lämna yttrande över de fyra inkomna överklagandena (domstolens aktbilagor 2, 4-5 och 7-12) av 
beslutet om antagande av detaljplanen för Resarö mitt, Dp 382.

Kommunen har begärt anstånd med att inkomma med yttrandet. MMD har medgett anstånd till 
den 14 maj 2020.

Överklagandena berör bl. a. följande frågor i detaljplanen: bebyggelsekaraktär, utformning och placering 
av bebyggelse, dagvattenflöden och fastighetsbildning.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-04-23

Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr P 74-20 angående
detaljplan för Ytterby 4:686 m fl (Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382, 2020-04-23

Nacka TR P 74-20 Aktbil 14

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Paula Sund, sbf
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§ 61 Svar på Revisionsrapport - Underhåll av fastigheter gator vägar 
samt kajer

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har uppdragit till KPMG att granska stadens rutiner 
kring fastighets-, gatu-/väg- samt kajunderhåll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Nämnden för teknik, fritid och kultur har ett 
ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter, gator/vägar samt kajer. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte har ett 
ändamålsenligt underhåll vad gäller gator och vägar samt fastigheter och kajer. Underhållet av 
gator/vägar bedömer vi dock i vissa delar ändamålsenligt.

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

Handlingar
Protokollsutdrag TFK 2020-02-20/§ 5

Svar på Revisionsrapport - Underhåll av fastigheter gator vägar samt kajer

Revisionsrapport - Underhåll av fastigheter gator vägar samt kajer – Slutversion

Missiv - Underhåll av fastigheter gator vägar samt kajer - Slutversion

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

Camilla Adolfsson, sbf

För kännedom: Anders Haglund, förtroendevald revisor
Susanne Edén, sbf
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§ 62 Yttrande över remiss av Naturvårdsstrategi skyddsvärda ekar

Kommunstyrelsens beslut
Yttrande i tjänsteutlåtande över remiss Naturvårdsstrategi skyddsvärda ekar godkänns.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad är positiv till Länsstyrelsen Stockholms förslag till en naturvårdsstrategi för områden med 
skyddsvärda ekar. 

Stockholms län är ett av det rikaste i landet i förhållande till bestånd av gamla, grova ekar. Därför finns 
det ett bevarandevärde och givet ansvar att medverka i arbetet och värna om valda områden. De 
kunskapsunderlag om ekmiljöerna som möjliggörs via strategin medför enklare planering i förhållande 
till miljömål så som god bebyggd miljö, levande skogar, ett rikt odlingslandskap samt ett rikt växt- och 
djurliv. En grön infrastruktur med bevarade skyddsvärda områden ger högre levnadsstandard och en 
attraktivare kommun.  

Inom strategin har Länsstyrelsen föreslagit 18 värdetrakter: områden med högre täthet av värdefulla 
ekmiljöer än omgivande landskap. Värdetrakter ska ge stöd för prioriteringar vid utveckling och skötsel, 
inom enskilda kommuner och över gränserna. Bogesund-Roslags-Kulla är den värdetrakt som berör 
Vaxholm stad och utgörs främst av Bogesundslandets ekmiljöer. Då Statens fastighetsverk (SFV) är 
markägare och ansvarig förvaltare för Bogesundslandet är deras beslut slutgiltiga men föreslagna 
åtgärder om inventering samt skötsel av ekmiljöer inom värdetrakten anser kommunen erforderliga. 

Föreslagna åtgärder inom Vaxholms stad utgörs främst av restaurering av ekar i Bogesundslandet samt 
inventering av ek på tomtmark där områden viktiga för konnektiviteten prioriteras. Kommunen 
instämmer att det är av hög prioritet att kartlägga ekbeståndet på en kompletterande nivå och vårda de 
skyddsvärda ekar som finns. 

Ett verktyg som möjliggörs genom förslagen naturvårdsstrategi är en kartberättelse (Storymap). Den ger 
möjligheten att interaktivt titta på Stockholm läns utbredning av ekmiljöer samt deras åtgärder. Syftet 
med kartberättelsen är att vara ett stöd i arbetet med strategin och förväntas bli viktig i 
informationsspridningen om länets ekmiljöer. Kommunen ser kartberättelsen som ett bra tillägg, men 
anser att den kan behöva utveckla sin användarvänlighet. Emellanåt är informationen svårhittad samt 
svårtolkad. Det är dock ett verktyg som kommunanställda och andra aktörer kan använda på egen hand 
vilket Vaxholms stad anser värdefullt för just informationsspridning.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2020-03-12
Remiss av Naturvårdsstrategi skyddsvärda ekar, ISBN 978-91-79 (2020-02-21)
Missiv Naturvårdsstrategi skyddsvärda ekar (2020-02-21)

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Emma Mattsson, sbf
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§ 63 Svar på motion från (V) om cykelfrämjande åtgärder

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion från (V) om cykelfrämjande åtgärder för Vaxholm anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat in en motion gällande cykelfrämjande åtgärder. Vänsterpartiet yrkar på att 
det ska genomföras beteendepåverkande åtgärder för att främja ett ökat cyklande i kommunen.  

Förvaltningen delar uppfattningen att klimatpåverkan från transporter behöver minska. Bilresor bör 
kunna ersättas med gång eller cykel, framförallt för korta sträckor. Att arbeta med beteendepåverkande 
åtgärder kan ske på många olika sätt. Det viktiga är att nå fram med budskapet till rätt målgrupper, så 
att boende i Vaxholm känner sig berörda och inspirerade. 

Hållbarhetsenheten har i början på året startat ett projekt där ett antal utvalda personer och familjer får 
visa på vilket sätt de lever idag och vilka förändringar de är beredda att göra för att leva mera hållbart. 
Syftet är att spegla några vaxholmsbor, med olika förutsättningar, som visar vad som är möjligt att göra 
lokalt. Förutom transporter kommer frågor om mat, avfall, energi och konsumtion att vara en del av 
projektet. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson, 2020-03-25
Motion från Sara Strandberg (V) om cykelfrämjande åtgärder

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristina Eriksson hållbarhetsenheten
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§ 64 Svar på motion av Lars Arb Zackrisson om demokrati- och 
värdegrundsarbete i Vaxholm

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Ärendebeskrivning
Lars Arb Zackrisson (-) yrkar i rubricerad motion att:
- det avsätts tid för värdegrundsarbete också inom politiken.
- frågor självklart ska få ställas av alla förtroendevalda i nämnderna (under övriga frågor).  
- alla beslut och åtgärder som tas mellan förvaltning och den ledande alliansen måste vara transparenta. 
Beslut som tas utan insyn hör inte hemma i en demokratisk kommunal besluts- och delegationsordning. 

Som beskrivs i motionens bakgrund har förvaltningen de senaste åren jobbat aktivt med bemötande- 
och värdegrundsfrågor. Under våren 2019 deltog alla medarbetare i ett gemensamt arbete där det 
tillsammans togs fram en gemensam värdegrund för Vaxholms stad. Värdegrunden manifesteras via tre 
framtagna värdeord: Samspel, Engagemang och Respekt. Orden sammanfattar den gemensamma 
värdegrunden och ska fungera som en kompass för medarbetarna i kontakter och möten med 
människor som besöker, bor och verkar i Vaxholm. Värdegrunden ska även spegla vårt förhållningssätt 
gentemot varandra inom Vaxholms stad. Arbetet med värdegrunden har initierats och genomförts på 
förvaltningsnivå i Vaxholms stad. Kommunledningskontoret kan se tydliga positiva effekter av arbetet 
med bemötande och värdegrund för medarbetarna i Vaxholms stad men överlåter till de 
förtroendevalda att diskutera frågan kopplat till den politiska organisationen.  

I motionens andra yrkande föreslås att frågor ska få ställas av alla förtroendevalda i nämnderna (under 
övriga frågor). I november 2019 fastställde kommunstyrelsen en riktlinje för hantering av nämndinitiativ 
i Vaxholms stad som sedan antogs av samtliga nämnder i december. I riktlinjen berörs, förutom frågan 
om nämndinitiativ, även möjligheten för de förtroendevalda i nämnderna att ställa frågor. I enlighet 
med fastslagen riktlinje kan frågor ställas till förvaltningen när som helst mellan sammanträden. Vid 
eventuella frågor som rör ett ärende på föredragningslistan kan de med fördel ställas till förvaltningen 
innan ett sammanträde så relevant tjänsteperson har möjlighet att svara direkt (via exempelvis e-post) 
eller förbereda ett svar till sammanträdet. Frågor som inte rör ett ärende på föredragningslistan kan 
ställas vid ett nämndsammanträde under punkten ”Förvaltningen informerar” (protokollförs ej). 
Rubriken ”övriga frågor” används ej vid nämndsammanträden då syftet med nämndens sammanträden i 
huvudsak är att besluta i de ärenden som finns på föredragningslistan vid det aktuella mötet.  

Gällande motionärens tredje yrkande att ”alla beslut och åtgärder som tas mellan förvaltning och den 
ledande alliansen måste vara transparenta” konstaterar kommunledningskontoret att Vaxholms stad 
sedan 2011 har en beredningsprocess som är beslutad av kommunfullmäktige. Syftet med 
beredningsprocessen är att skapa en öppen kommungemensam process för hur ärenden bereds och 
beslutas som är lätt att förstå och använda. Vaxholms stads beredningsprocess består av 6 steg för vilka 
det återfinns ett antal framgångsfaktorer som stöd, för förvaltning och förtroendevalda, gällande 
beredning, beslutsfattande, uppföljning och lärande. 

Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i 
tjänsteutlåtandet.  
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Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar bifall till motionen.

Anna-Lena Nordén (WP) instämmer i Sara Strandbergs yrkande. 

Fredrik Östman (C) och Lars Lindgren (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Michael Baumgarten (L) instämmer i Fredrik Östmans och Lars Lindgrens yrkande.

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. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-01-30
Motion av Lars Arb Zackrisson (-) om demokrati- och värdegrundsarbete i Vaxholm

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet 

16



Protokoll Kommunstyrelsen
2020-05-07

Änr KS 2020/9.351
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 65 Förslag till framtida lösning för avloppsrening Vaxholms stad

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

 Vaxholms framtida avloppvattenrening ska ske genom samarbete med Österåkers kommun. 
 samarbetet förutsätter ett avloppsreningsverk aktivt slam i Margretelund i Österåkers kommun 

och att kommunerna, Österåker och Vaxholm, kommer överens om grunderna för ett sådant 
samarbete.

 till förhandlingsgrupp utses kommunstyrelsens presidium samt kommunchef stödd av andra 
lämpliga personer.

 utsedd förhandlingsgrupp återkommer till kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen med ett 
slutligt framförhandlat avtalsförslag avseende gemensamt reningsverk med Österåkers kommun.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads avloppsreningsverk i Blynäs har tillstånd att ta emot avloppsvatten motsvarande 8 000 
pe (personekvivalenter). Inför att maxkapaciteten nås behöver verket byggas ut, med tillstånd till en 
möjlig utbyggnad till 13 000 pe och/eller ersättas av en annan avloppsreningslösning. 

Blynäs avloppsreningsverk har kapacitet att ansluta de detaljplaner som är antagna eller pågående, men 
har dock inte kapacitet att ansluta de fastigheter som enligt lag på sikt har rätt att vara anslutna till en 
allmän VA-anläggning, såsom områden på Rindö, Stegesund och Tynningö, och inte heller för att möta 
en ev. expansion av kommunen bortom dagens gällande exploateringsprogram. 

En belastningsutredning för Vaxholm stads framtida behov t om 2050 indikerar ett kapacitetsbehov på 
ca 17 600 pe. Behovsbeskrivningen bygger på olika bedömningar med flera osäkerhetsfaktorer, t ex 
tidsaspekten för prognosen till 2050 är lång samt belastningsprognosen bygger på nuvarande antaget 
exploateringsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2013. Tidsplanen och vissa av objekten i 
exploateringsprogammet är till vissa delar inaktuella. Bedömningen blir därmed något grov, men ändå 
tillräcklig tillförlitlig för att fylla sitt behov.

Roslagsvatten har fått i uppdrag av Österåkers och Vaxholms kommuner att ta fram en förstudie för ett 
nytt avloppsreningsverk som ska kunna ersätta befintliga reningsverk i de båda kommunerna med i 
första hand kapacitet för en ökad anslutning till kommunalt VA och även för en förväntad 
befolkningsökning inom de närmaste 20–30 åren. 

Roslagsvatten presenterade för Vaxholmsvattens styrelse den 9 mars 2020 de alternativ som bolaget 
anser bör vara Vaxholms stad framtida avloppsreningslösning, och preciserade med en 
rekommendation. Vaxholmsvattens styrelse fattade den 25 mars 2020 beslut om att gå på 
Roslagsvattens linje och föreslår kommunfullmäktige besluta om det samma enligt ovan angivet 
beslutsförslag.

Yrkanden
Michael Baumgarten L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-04-20, Marie Wiklund
Protokoll från Vaxholmsvattens styrelsemöte 2020-03-25 
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Presentation förslag till beslut, Roslagsvatten 2050 Lokal avloppsvattenbehandling 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Marie Wiklund, kommunchef Vaxholms stad.

För kännedom: Susanne Edén, stadsbyggnadschef Vaxholms stad                                                                    
Christian Wiklund, VD Roslagsvatten                                                                                      
Terees von Stedingk, kommunansvarig Roslagsvatten
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§ 66 Information Covid-19

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Sedan sportlovet har kommunen parallellt med ordinarie verksamhet, aktivt arbetet förebyggande och 
med åtgärder kopplat till Corona, Covid-19. Det har från start och fortsatt varit en hög intensitet i detta 
arbete, med särskild fokus på förskola, skola och omsorgsverksamheterna. Men också övrig verksamhet 
påverkas i stor utsträckning av Covid-19. Arbetet har skett i nära samverkan också med Samverkan 
Stockholmsregionen, vilken samordnas av länsstyrelsen. I gruppen återfinns samtliga 26 kommuner, 
blåljusverksamheter, Region Stockholm, Trafikverket, Kustbevakningen, Försvarsmakten och Stockholms 
hamnar. 

Nedan beskrivning av läget och åtgärder, likväl som bifogade rapporter, visar på en nulägesbild. 
Situationen rör på sig snabbt och nya utmaningar och förutsättningar kommer löpande. Aktuell lägesbild 
uppdateras kontinuerligt på kommunens hemsida.

Kommunens krisledningsnämnd är aktiverad och har haft två möten. Syftena med dessa möten har varit 
av både informativ karaktär och för att skapa proaktiva beslut, som ger en flexibilitet och trygghet i 
kommunens löpande arbete. Kommunens krisledning, tjänsteorganisationen, är sedan sportlovet 
aktiverad och har möten ca 2 ggr/vecka. Krisledningens syfte är att samordna mellan förvaltningarna, 
samordnas i länet, säkerställa information och trygga. Krisledningen har också jobbat mycket med 
proaktivitet – t ex scenarierplanering (personal, påverkan verksamheter, ekonomi), översyn och säkring 
av material och säkerställande av rutiner. Kommunikation och information är centralt i arbetet och sker i 
många kanaler, men med samlingspunkt hemsida, där senaste och aktuell information förmedlas.

Inom utbildningsförvaltningen har stort fokus legat på förskolans och skolans verksamheter. Förskolan 
står idag t ex i beredskap för förlängda öppettider, detta för att möta behov hos vårdnadshavare som är 
vårdpersonal. Skolorna står förberedda för distansarbete. Många andra åtgärder och aktiviteter har 
också pågått och pågår. Anpassningar har gjorts inom måltidsenheten. Vissa verksamheter har stängts 
ner, t ex del av kulturskola och öppna förskolan. Frånvaron inom verksamheterna har varierat och 
omflyttning sker löpande för att säkra upp alla pågående verksamheter. Närvaron av både 
barn/ungdomar och personal inom verksamheterna inom utbildningsförvaltningen ökar stadigt och 
stabilt.

Inom socialförvaltning har stort fokus legat på omsorgen. Möjliggörande av utökad kapacitet inom 
äldreomsorgen inför ev utskrivningar från sjukhus, jourberedskap för snabb mottagning vid behov av 
utskrivningar, infört skyddsåtgärder och jobbat för att i möjligaste mån skydda våra äldre, genomlysning 
av rutiner, säkerställande av materialtillgång och personalplanering, inkl utbildning av nya resurser. 
Även inom socialförvaltningen har vissa verksamheter stängts ner och personal stöttat upp i andra 
uppdrag. Personalfrånvaron inom omsorgen är varierad men också inom omsorgen ökar närvaron. 
Materialtillgången är för närvarande under kontroll, men bevakning och säkerställande av både personal 
och material är fortsatt prio.

Övriga förvaltningar, stadsbyggnadsförvaltning och kommunledningskontoret har också påverkan på 
sina verksamheter. Bland annat i form av personalfrånvaro och i ett aktivt utökat stöd till 
verksamheterna. En personalpool, förvaltningsövergripande, har satts samman, som både har koll på 
frånvaro och säkerställer personal till verksamheterna. Annonsering, både externt som internt, pågår 
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och utbildningsinsatser har genomförts för ett snabbspår in i omsorgen. Läget känns i nuläget stabilt – 
om än skört. Samtliga förvaltningar har så här långt klarat av personalförsörjning genom omflyttning 
inom sin förvaltning eller med stöd av externt tillskott. Visst behov av förvaltningsövergripande 
personalomfördelning är dock aktuell. 

Förvaltningen har i sitt planeringsarbete bl a tagit fram en personalplan, en rapport över ekonomisk 
påverkan av Covid-19 för kommunens ekonomi samt en rapport över möjliga åtgärder kopplat till 
stärkande av det lokala näringslivet. Dessa handlingar biläggs tjänsteutlåtandet. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-04-22, Marie Wiklund
Personalplan, 2020-04-06
Ekonomisk analys Corona, 2020-04-22
Näringslivsutredning, 2020-04-22

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kristina Segerborg, HR-chef                                                                                    

Koray Kahruman, ekonomichef                                                                                   
Mikaela Lodén, näringslivsansvarig                                                                             
Marie Wiklund, kommunchef                                                                           
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§ 67 Stöd till det lokala näringslivet

Kommunstyrelsens beslut
Destination Vaxholm beviljas totalt 250 000 kr för år 2020, oaktat storleken på deras egna 
medlemsavgifter, för att genomföra insatser för att stärka besöksnäringen innevarande år.

De pengar som tilldelas utöver medlemsavgifterna följs upp via Näringslivsberedningen.

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslås av kommunstyrelsen att tillämpa en generös hållning 
gällande ansökningar om utökning av yta för butiker och uteservering i samband med remissvar till 
Polismyndigheten, för att möjliggöra för butiker och restauranger att i mindre omfattning flytta 
verksamhet utomhus.

Ärendebeskrivning
Med anledning av Corona och covid-19 så har näringslivet hamnat i ett utmanande läge. Vaxholms stad 
har tittat på olika åtgärder som kan underlätta för det lokala näringslivet. I bifogad rapport 
Näringslivsåtgärder 200427 samt i en tidigare rapport Näringslivsåtgärder 200422 gås olika förslag på 
åtgärder igenom utifrån fördelar, konsekvenser, benchmarking, ekonomi och rekommendation om 
beslut, samt åtgärder som har beslutats. 

Sedan tidigare har ett antal åtgärder genomförts, se rapporten Näringslivsåtgärder 200422 under 
punkten genomförda åtgärder. 

Rapporten från 200427 innehåller ytterligare förslag på åtgärder enligt följande:

 Ökat stöd till Destination Vaxholm för ökade marknadsföringsåtgärder eller annat som gagnar 
det lokala näringslivet

 Underlätta för butiker och restauranger som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på gatan 
och sälja ute på gatan.

 Tidigarelägg investeringar och inköp, i den mån det är möjligt. 

 Lokalt ”convini” i kommunhuset - hitta samarbete med lokala restauranger som kan leverera 
lunch till kommunhuset istället för att vi köper från Convini.

 Köpa presentkort på biografen, för att sedan erbjuda filmer för barn och unga under lov.

 Fler underhållsarbeten.

 Stödköpa tjänster - kommunen kan köpa in varor eller tjänster för att stödja olika företag.

Rapporten har skickats på remiss till näringslivsberedningen som återkommit med ett svar om att 
beredningen tycker att alla förslag är bra, men ser helst en prioritering av de tre första punkterna i 
rapporten. 

Förslag till beslut följer de av näringslivsberedningen föreslagna åtgärderna. 

Den första rekommendationen, ökad ersättning till Destination Vaxholm innebär ett avsteg från 
samverkansavtalet mellan Destination Vaxholm och Vaxholms stad, KS 2017/101. §6 i avtalet anger att 
kommunen betalar destinationen motsvarande belopp som föreningens erhållna medlemsintäkter till en 
maximal nivå om 250 000 kr. Det generar ett normalår ca 180 000 kr i en kostnad för kommunen. 
Avsteget att betala ut till det maximala beloppet, 250 000 kr, motiveras av de föreslagna åtgärder 
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Destination Vaxholm genomför för att stärka attraktiviteten för lokala företagare i Vaxholm, vilken kan 
stärkas redan kommande besökssäsong. 

Den andra rekommendationen, föreslagen av näringslivsberedningen, skulle ge utökade möjligheter till 
merförsäljning om verksamheter skulle kunna nytta markyta utomhus. Ansvaret för denna fråga ligger 
under nämnden för teknik, fritid och kultur, och frågan hänskjuts därför till denna nämnd för vidare 
hantering. 

Det tredje av näringslivsberedningens föreslagna åtgärder, tidigare läggning av investeringar och inköp, 
behöver inte fattas något aktivt beslut om, utan hanteras av respektive berörd nämnd.

Yrkanden
Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med förändringen att första 
beslutsmeningen ändras till; 
”Destination Vaxholm beviljas totalt 250 000 kr för år 2020, oaktat storleken på deras egna 
medlemsavgifter, för att genomföra insatser för att stärka besöksnäringen innevarande år.”

Anna-Lena Nordén (WP) instämmer i Michael Baumgartens yrkande med tillägget att;
”De pengar som tilldelas utöver medlemsavgifterna följs upp via Näringslivsberedningen.”

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Michael Baumgartens yrkande om bifall till 
förvaltningens beslutsförslag med förändringen i första beslutsmeningen och finner bifall till yrkandet.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen finner bifall till Anna-Lena Nordéns tilläggsyrkande och finner 
bifall till detta. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-04-30, Stöd till det lokala näringslivet 
Rapporten näringslivsåtgärder 2020-04-27
Remissvar näringslivsberedning
Rapporten om näringslivsåtgärder 2020-04-22

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikaela Lodén, näringslivsansvarig                                                                                                   

Andre Hagberg, tf. teknisk chef

För kännedom: Susanne Edén, stadsbyggnadschef                                                                                  
Marie Wiklund, kommunchef
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§ 68 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut
Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut:

Rapport av delegeringsbeslut KS del. KS del. § 8/2020.

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

Handlingar
Rapport av delegeringsbeslut KS del. § 8/2020
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