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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-19

Plats och tid: Kronängsskolans aula, kl. 18:30 (Observera lokalen!)
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Vid förhinder: Meddela ersättare och sigrid.arnamo@vaxholm.se.
Information: Välkomna på politikercafé! I samband med kommunfullmäktiges 

sammanträde den kommer det att finnas möjlighet att samtala med Vaxholms 
stads förtroendevalda politiker under en timme. Ta chansen att ställa frågor 
och föra dialog med era lokala politiker. Vi bjuder på kaffe/te och bullar.
Tid: Kl. 17.00-18.00
Plats: Kronängsskolan i Vaxholms stad

  Ärende    Beskrivning                          Föredragande

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

Ordföranden

2 Enkel fråga till Las Lindgren (M) Besvaras av Lars Lindgren (M)

3 Återremitterat ärende - Revidering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning

Lena Hallberg (C)

4 Hemställan om inrättande av verksamhetsområden för 
Storäng östra

Lars Lindgren (M)

5 Borttagande av bestämmelse om fastighetsindelning för 
Lägerhöjden 1 och 2, dp 421

Lars Lindgren (M)

6 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för kommuninvest

Lars Lindgren (M)

7 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2017 Lars Lindgren (M)

8 Svar på revisionsrapport: Granskning av miljöarbetet 
utifrån Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020

Lars Lindgren (M)
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9 Motion från Tim Åström (WP) avseende en reglering av 
Vaxholms stads arvodesreglemente

Lars Lindgren (M)

10 Ej verkställda gynnande beslut 2017 Kvartal 3 Annicka Hörnsten Blommé (M)

11 Val och entlediganden Lena Hallberg (C)

Lena Hallberg (C) Sigrid Arnamo
Ordförande Sekreterare
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-02-08

Änr KS 2017/170.003
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 16 Återremitterat ärende - Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas.

Ärendebeskrivning
Ärendet avseende revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning återemitterades i KF 2017-12-18 § 
69 med motiveringen att förslag till ändringar i § 9 i arbetsordningen avseende annonsering i ortstidning 
inför kommunfullmäktiges sammanträden skulle ses över.

Efter diskussion har förslaget avseende § 9 i förslaget till reviderad arbetsordning ändrats till att 
annonsering av kungörelsen inför kommunfullmäktiges sammanträden inte endast ska ske på 
kommunens officiella anslagstavla på kommunens webbplats, www.vaxholm.se, utan även föreslås ske i 
tidningen Viktigt i Vaxholm och på Vaxholms stads informationssida i Waxholmslotsen.

Gällande den del av arbetsordningen som inte omfattades av återremissen, kvarstår förslagen att ändra  
arbetsordningen avseende lokal för kommunfullmäktiges sammanträden samt uppdatering av 
lagrumshänvisningar, vilka beskrivits i tidigare utskickade underlag. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Bengt Sandell (S) yrkar att kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden också skall ske i minst en 
ortstidning med reguljär utgivning i Vaxholms kommun.  

Proposition
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Ordföranden ställer först Bengt Sandells (S) yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. 

Ordföranden konstaterar att eget yrkande kvarstår och finner bifall till yrkandet.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2018-01-26

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad, reviderad 2018-01-26

Protokollsutdrag KF/2017-12-18 § 69

Protokollsutdrag KS/2017-11-30 § 141

Protokollsutdrag AU/2017-11-15 § 59

Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-10-25

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Sigrid Arnamo, klk

4



Protokoll
2018-02-08

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

För kännedom: Kristoffer Staaf, klk
Marie Wiklund, klk
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Tjänsteutlåtande
2017-10-25

Änr KS 2017/170.003
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning (återremitterat av 
fullmäktige 2017-12-18 § 69)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas.

Ärendebeskrivning

Ärendet avseende revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning återemitterades i KF 2017-12-18 § 
69 med motiveringen att förslag till ändringar i § 9 i arbetsordningen avseende annonsering i ortstidning 
inför kommunfullmäktiges sammanträden skulle ses över.

Efter diskussion har förslaget avseende § 9 i förslaget till reviderad arbetsordning ändrats till att 
annonsering av kungörelsen inför kommunfullmäktiges sammanträden inte endast ska ske på 
kommunens officiella anslagstavla på kommunens webbplats, www.vaxholm.se, utan även föreslås ske i 
tidningen Viktigt i Vaxholm och på Vaxholms stads informationssida i Waxholmslotsen.

Gällande den del av arbetsordningen som inte omfattades av återremissen, kvarstår förslagen att ändra  
arbetsordningen avseende lokal för kommunfullmäktiges sammanträden samt uppdatering av 
lagrumshänvisningar, vilka beskrivits i tidigare utskickade underlag. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2018-01-26

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad, reviderad 2018-01-26

Protokollsutdrag KF/2017-12-18 § 69

Protokollsutdrag KS/2017-11-30 § 141

Protokollsutdrag AU/2017-11-15 § 59

Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-10-25

Kommunledningskontoret
Sigrid Arnamo
Kommunsekreterare, jurist
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Tjänsteutlåtande
2017-10-25

Änr KS 2017/170.003
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Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Sigrid Arnamo, klk

För kännedom: Kristoffer Staaf, klk
Marie Wiklund, klk
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Arbetsordning för 
kommunfullmäktige i Vaxholms 
stad
Beslutat av kommunfullmäktige i 
Vaxholms stad 2017-12-18, § XX
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Arbetsordning för kommunfullmäktige
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna 
arbetsordning.  

Antalet ledamöter (5 kap. 5-7 §§ KL)
1 § Fullmäktige har 31 ledamöter. 

Presidium (5 kap. 11 § KL) 
2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en 
ordförande samt en förste och andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val 
till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 

   Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

   Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs. 

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i 
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

   Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident. 

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör 
fullmäktige så snart det kan se välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som 
avgått.  

   Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens 
uppgifter.  

Tid och plats för sammanträdena (5 kap. 12-13 §§ KL) 
5 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde minst var tredje månad med undantag för perioden juli – 
augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

   De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första 
gången i oktober.  

   Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med 
kommunstyrelsens presidium. 

6 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 
ordförandena.

   Ett extra sammanträde ska hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.  

  En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift 
om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
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7 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

   Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt. 

8 § Fullmäktige sammanträder i Kronängsskolans aula. 

   Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 
sammanträde.   

9 § Annonsering av sammanträdena ska ske på kommunens officiella anslagavla på kommunens 
webbplats, www.vaxholm.se. Annonsering bör även ske i tidningen Viktigt i Vaxholm och Vaxholms 
stads informationssida i Waxholmslotsen.

   Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska 
annonseras. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa 
annonseringen.

   Kallelse och föredragningslista till sammanträdena ska också publiceras på kommunens webbplats, 
www.vaxholm.se.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
10 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan 
fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

   Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och hålla ett fortsatt sammanträde en senare 
dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var 
sammanträdet ska fortsätta. 

   Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det 
fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

   Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant 
fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 
11 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett 
ärende, om inte annat följer av lag. 

12 § Kungörelse med uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas 
bör skickas till varje ledamot och ersättare minst en vecka innan sammanträdet.
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   Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden 
som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 

   Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare 
före sammanträdet. 

   Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga 
för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

   Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid 
vilket de avses bli ställda. 

Anmälas av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap. 17-21 §§ KL) 
13 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till sitt fullmäktiges sekreterare. Ledamot ansvarar själv för att kalla in den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra.  

14 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer 
för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är 
tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

   Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

15 § Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller i tillämpliga delar också för ersättare. 

16 § Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett 
pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under 
pågående handläggning av ett ärende.

Deltagande i sammanträde på distans (5 kap. 16 § KL)
17 § Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans enligt de förutsättningar som anges i 5 
kap. 16 § kommunallagen. Deltagande på distans förutsätter godkännande för varje enskilt tillfälle av 
kommunfullmäktiges ordförande. 

Upprop 
18 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under 
hela sammanträdet. 

   I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. 

   Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 
ordföranden anser att det behövs.  

Protokolljusterare (5 kap. 69 § KL)
19 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

   Sedan uppropet har skett enligt 18 § väljer fullmäktige två ledamöter, i första hand 1: e och 2:e vice 
ordförande, att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 
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Turordning för handläggning av ärendena 
20 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. 

   Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

   Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i 
kungörelsen. 

   Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att 
återuppta det senare under sammanträdet.  

Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap. 22 § och 24 §, 5 kap. 32 §, 39-41 §§ , 63 § och 
64 § tredje stycket KL) 
21 § Rätt att delta i överläggningen har

- Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett 
ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

- Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett 
ärende som beredningen handlagt. 

- Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en 
interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret. 

- Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 11 § KL, när fullmäktige behandlar 
ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

22 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

   Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 
revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

23 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla 
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt 
anställda i kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 
sakkunniga. 

   Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den 
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden 
och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

   Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får 
yttra sig under överläggningarna. 

24 § Kommunchefen och kanslichefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 

   Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 
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Talarordning och ordning vid sammanträdena 
25 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har 
anmält sig och blivit uppropad. 

   Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två 
minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare 
som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 

   Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse från 
ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller 
hennes anförande. 

   Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

   Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet. 

Yrkanden 
26 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

   Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller 
läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

   Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt. 

Deltagande i beslut (4 kap. 25 § första stycket KL) 
27 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan 
beslutet fattas. 

   En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det 
med acklamation. 

Omröstningar (4 kap. 25 § andra stycket, 5 kap. 54-56 §§ och 58 § KL samt 2 § lag 
(1992:339) om proportionellt valsätt)
28 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts till att 
justera protokollet. 

   Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker 
enligt uppropslistan. 

   Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

   Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte 
någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en angiven röst efter 
klubbslaget. 
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   Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras 
omedelbart. 

29 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt 
vara omärkt, enkel och sluten. 

   En valsedel är ogiltig om den

- Upptar namnet på någon som inte är valbar, 
- Upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
- Upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

   Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val 
finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner (5 kap. 22 § 2 p KL) 
30 § En motion

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. 
- får inte ta upp ämnen av olika slag.
- väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli. Den bör ges in till kommunstyrelsens 

kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser ställa den.  

   En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

   Kommunstyrelsen ska en gång varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni. 

De kommunalt hel- eller delägda bolagens initiativrätt (10 kap. 3 § och 5 kap. 22 § 5 p 
KL) 
31 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 och 4 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige om 
sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.  

Interpellationer (5 kap. 59-63 §§ KL) 
32 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till 
kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa 
den. 

   En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid sammanträdet. 

   En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter då 
interpellationen ställdes. 

   Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast 14 
dagar före det sammanträde där interpellationssvaret kommer lämnas. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas med i kungörelsen. 
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   Den ledamot som har ställt interpellationen bör få ta del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

   Om en interpellation avser förhållanden i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 och 4 §§ KL, får den 
ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i 
företagets styrelse att besvara interpellationen. 

   Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen 
till ordföranden i kommunstyrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där 
kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara 
interpellationen. 

   En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen 
behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

Frågor (5 kap. 64 § KL) 
33 § En fråga ska

- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
- ges in till kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten 

avser att ställa den. 

   Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara 
skriftligt. 

   En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Beredning av ärenden (5 kap. 26-36 §§ KL)
34 §  Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska behandla ska beredas. Bestämmelser om beredningsprocessen finns i kommunallagen och Vaxholms 
stads beredningsprocess. 

   Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden. 

Återredovisning från nämnderna (6 kap 5 § KL) 
35 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag 
som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser finns i Vaxholms stads budget- och bokslutsprocess. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 24 § och 32 § KL) 
36 § Ordföranden bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Valberedning
37 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den 
löpande mandatperioden. 

   I valberedningen ska samtliga i fullmäktige företrädda partier representeras. 
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   Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande samt en förste och andre vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

   Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag 
av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

   Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

   Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  

Beredning av revisorernas budget
38 § Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget i enlighet med 
Vaxholms stads budget- och bokslutsprocess.  

Justering av protokollet (5 kap. 69 § och 8 kap. 12 § KL)
39 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter, i första hand förste och andre vice 
ordförande. 

   Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje 
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har 
lett. 

   Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt innan fullmäktige justerar den.  

Reservation (4 kap. 27 § KL)
40 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motivering ska till sitt innehåll enbart behandla ärendet och ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.  

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser ska 
motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet 
fattades. 

Expediering och publicering
41 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i 
protokollet. 

   Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet (tillhandahålls 
via kommunens webbplats, www.vaxholm.se). 

   Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga 
handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.  

42 § Protokollet ska utöver de i 8 kap. 12 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom samma 
tid publiceras på kommunens webbplats, www.vaxholm.se. 
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Möjlighet att lämna information
43 § Revisorerna och kommunalrådet (kommunstyrelsens ordförande) ska vid varje sammanträde ges 
möjlighet att lämna information om pågående verksamhet. 
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Protokoll Kommunfullmäktige
2017-12-18

Änr KS 2017/170.003
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 69 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige föreslås revidera arbetsordningen i tre avseenden:

Arbetsordningens § 8 ändras till att fullmäktige sammanträder i Kronängsskolan, efter beslut KF/2017-
06-19 § 35.

Då kravet att annonsera i ortstidning försvinner med nya Kommunallagen (2017:725) upphör denna 
praxis och arbetsordningens § 9 revideras till att kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträden 
ska ske via kommunens webbaserade anslagstavla. 

I och med nya Kommunallagens struktur blir de lagrumshänvisningar som finns i arbetsordningen 
inaktuella. Dessa hänvisningar aktualiseras i arbetsordningen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att förslag till ändringar i § 9 i 
arbetsordningen avseende annonsering i ortstidning inför kommunfullmäktiges sammanträden behöver 
ses över.

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2017-11-30 § 141

Protokollsutdrag AU/2017-11-15 § 59

Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-10-25

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Sigrid Arnamo, klk

För kännedom: Kristoffer Staaf, klk
Marie Wiklund, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2017-11-30

Änr KS 2017/170.003
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 141 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas. Arbetsordningen ska gälla från och med 2018-
01-01.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras i tre avseenden:

Arbetsordningens § 8 ändras till att fullmäktige sammanträder i Kronängsskolan, efter beslut KF/2017-
06-19 § 35.

Då kravet att annonsera i ortstidning försvinner med nya Kommunallagen (2017:725) upphör denna 
praxis och arbetsordningens § 9 revideras till att kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträden 
ska ske via kommunens webbaserade anslagstavla. 

I och med nya Kommunallagens struktur blir de lagrumshänvisningar som finns i arbetsordningen 
inaktuella. Dessa hänvisningar aktualiseras i arbetsordningen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. 

Bengt Sandell (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med tillägget att kungörelse om 
kommunfullmäktiges sammanträden också skall ske i en ortstidning med spridning till hushållen i 
Vaxholms stad.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU/2017-11-15 § 59

Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-10-25

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Sigrid Arnamo, klk

För kännedom: Kristoffer Staaf, klk
Marie Wiklund, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-11-15

Änr KS 2017/170.003
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 59 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas. Arbetsordningen ska gälla från och med 2018-
01-01.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras i tre avseenden:

Arbetsordningens § 8 ändras till att fullmäktige sammanträder i Kronängsskolan, efter beslut KF/2017-
06-19 § 35.

Då kravet att annonsera i ortstidning försvinner med nya Kommunallagen (2017:725) upphör denna 
praxis och arbetsordningens § 9 revideras till att kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträden 
ska ske via kommunens webbaserade anslagstavla. 

I och med nya Kommunallagens struktur blir de lagrumshänvisningar som finns i arbetsordningen 
inaktuella. Dessa hänvisningar aktualiseras i arbetsordningen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-10-25

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Sigrid Arnamo, klk

För kännedom: Kristoffer Staaf, klk
Marie Wiklund, klk
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Tjänsteutlåtande
2017-10-25

Änr KS 2017/170.003
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas. Arbetsordningen ska gälla från och med 2018-
01-01.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras i tre avseenden:

Arbetsordningens § 8 ändras till att fullmäktige sammanträder i Kronängsskolan, efter beslut KF/2017-
06-19 § 35.

Då kravet att annonsera i ortstidning försvinner med nya Kommunallagen (2017:725) upphör denna 
praxis och arbetsordningens § 9 revideras till att kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträden 
ska ske via kommunens webbaserade anslagstavla. 

I och med nya Kommunallagens struktur blir de lagrumshänvisningar som finns i arbetsordningen 
inaktuella. Dessa hänvisningar aktualiseras i arbetsordningen.

Ärendebeskrivning
I juni 2017 togs beslut av kommunfullmäktige att flytta kommunfullmäktiges sammanträden till 
Kronängsskolans aula. Aulan utgör en mer ändamålsenlig sammanträdeslokal, som rymmer fler åhörare 
och har bättre tekniska förutsättningar för en framtida webb-sändning i kommunens regi. Då 
kommunfullmäktiges arbetsordning idag specificerar att kommunfullmäktiges sammanträden ska äga 
rum i Rådhuset, behöver arbetsordningen uppdateras i denna del. 

1 januari 2018 träder Kommunallag (2017:725) i kraft. Med anledning av den nya lagen föreslår 
förvaltningen två förändringar. Den ena är av mer redaktionell karaktär och avser de 
lagrumshänvisningar som förekommer i arbetsordningen. Eftersom lagen är delvis annorlunda 
strukturerad från idag gällande lagstiftning, blir lagrumshänvisningarna felaktiga från årsskiftet och 
behöver därför revideras.

Kommunledningskontoret
Sigrid Arnamo
Kommunsekreterare, jurist
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Tjänsteutlåtande
2017-10-25

Änr KS 2017/170.003
2 av 2

I nya Kommunallagen har kravet på annons i ortstidning tagits bort. Istället införs kravet för kommuner 
och landsting att ha en webbaserad officiell anslagstavla via sina hemsidor. I propositionen (prop. 
2016/17:171, s. 219ff) framgår att man genom en webbaserad officiell anslagstavla ökar tillgängligheten 
i betydande omfattning i förhållande till dagens fysiska anslagstavla. Detta ger även anslagstavlans 
innehåll, till exempel kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden, en vidare spridning än den 
som erbjuds idag genom den fysiska anslagstavlan och annonser i ortstidning. Därför anser regeringen 
att det inte längre är påkallat att ålägga kommuner att publicera information i dagstidningar på det sätt 
som tidigare gällt. 

Den annonsering som idag sker inför kommunfullmäktiges sammanträden är förenad med en kostnad 
på cirka 15 000 kr/år i annonseringskostnad. Det är även förknippat med en administrativ hantering. 
Förvaltningen föreslår, med bakgrund av det slopade kravet och den ekonomiska och administrativa 
besparing det skulle innebära, att annonsering i ortstidning upphör. Arbetsordningens § 9 i ska istället 
ange att kungörelser sker på kommunens officiella anslagstavla på hemsidan. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-10-25

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Sigrid Arnamo, klk

För kännedom: Kristoffer Staaf, klk
Marie Wiklund, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-02-08

Änr KS 2017/223.340
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 8 Hemställan om inrättande av verksamhetsområden för Storäng 
östra

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inrättas för Storäng östra från och med 2018-04-01.

Ärendebeskrivning
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten- och 
avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av verksamhetsområde och 
Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet. Det finns ett 
verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-
fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut de 
avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Vaxholms stad utöka sitt verksamhetsområde i 
Storäng i samband med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens planeringsutskotts förslag och finner bifall till eget 
yrkande. 

Handlingar
Protokollsutdrag, KSPLU/2018-01-24 § 3 

Tjänsteutlåtande, Kristina Henschen, 2018-01-10

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde för Storäng, 2017-11-27 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Terees von Stedingk, terees.vonstedingk@roslagsvatten.se 
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2018-01-24

Änr KS 2017/223.340
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 3 Hemställan om inrättande av verksamhetsområde för Storäng 
östra

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inrättas för Storäng östra från och med 2018-04-01.

Ärendebeskrivning
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten- och 
avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av verksamhetsområde och 
Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet. Det finns ett 
verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-
fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut de 
avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Vaxholms stad utöka sitt verksamhetsområde i 
Storäng i samband med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-01-10
Hemställan om inrättande av verksamhetsområde för Storäng, 2017-11-27 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Terees von Stedingk, Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se 
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Tjänsteutlåtande
2018-01-10

Änr KS 2017/223.340
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde för Storäng östra

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 
att inrätta verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Storäng östra från och med 2018-04-
01.

Sammanfattning
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten- och 
avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av verksamhetsområde och 
Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet. Det finns ett 
verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-
fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut de 
avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Vaxholms stad utöka sitt verksamhetsområde i 
Storäng i samband med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut.

Bakgrund
Den allmänna VA-anläggningen för Storäng byggs för närvarande ut och fastigheter planeras att anslutas 
successivt. 

Detaljplanen för Storäng östra, Dp 401, antogs av kommunfullmäktige 2017-06-19. Efter antagandet har 
detaljplanen överklagats. I Dp 401 är det enskilt huvudmannaskap för allmän plats.

Planförslaget för Storäng västra, Dp 413, var utställt för granskning under tiden 2017-09-15 till 2017-10-
06. Kommunen behandlar nu de synpunkter som kom in vid granskningen. I Dp 413 är kommunen 
huvudman för allmän plats. 

Ärendebeskrivning
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.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Kristina Henschen
Planchef
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Tjänsteutlåtande
2018-01-10

Änr KS 2017/223.340
2 av 2

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. 

För att kunna finansiera utbyggnaden av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och därefter 
kunna tillhandahålla dessa tjänster till boende i Storäng östra 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. 

Till hemställan ligger två bilagor, A och B, där det dels återfinns listor på berörda fastigheter samt dels 
kartor som visar föreslaget verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.

Bedömning
Förslag till beslut följer av att detaljplaner tas fram och utbyggnad påbörjats av vatten- och 
avloppsanläggningen. För att kunna finansiera utbyggnaden behövs beslutet om att inrätta 
verksamhetsområde.

Måluppfyllelse
Inom målområde kvalitet innebär beslutet höjd nivå för den enskilda fastighetsägaren och för 
kommunen. Inom målområdet livsmiljö innebär beslutet förbättringar för den enskilde 
fastighetsägarens boendemiljö och minskad miljöbelastning på intilliggande vattenområden. För 
målområde ekonomi innebär det att det finns möjlighet att finansiera utbyggnaden genom avgiftsuttag 
från fastighetsägarna.

Finansiering
Inrättande av verksamhetsområde möjliggör debitering av fastighetsägarna för anslutning till 
dricksvatten och spillvatten.

Förslagets konsekvenser
Beslutet innebär för fastighetsägarna att de är skyldiga att betala anläggnings- och brukningsavgifter och 
för Roslagsvatten att de är skyldiga att ansluta fastigheter inom området.

Handlingar i ärendet
Hemställan om inrättande av verksamhetsområde för Storäng, 2017-11-27 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Terees von Stedingk, Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se 
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Protokoll Kommunstyrelsen 
2018-02-08 

Änr KS 2017/200.214 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 9 Borttagande av bestämmelse om fastighetsindelning för 
Lägerhöjden 1 och 2, dp 421 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser för Lägerhöjden 1 och 2 antas.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2017 § 132 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen  
att utarbeta förslag till borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-28 att en ny detaljplan skulle tas fram för Norrberget. Som en del  
i det projektet upphävs tomtindelningen för Lägerhöjden 1 och 2 för att möjliggöra en ändamålsenlig 
fastighetsbildning för kommande bebyggelse på Norrberget. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 30 november 2017 § 57 har samråd 
hållits om förslaget till borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser för Lägerhöjden 1 och 2. 
Samråd hölls 7 dec 2017 – 7 jan 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en 
samrådsredogörelse.  

För Lägerhöjden gäller idag stadsplan 36 som vann laga kraft den 29 juni 1950 och en tomtindelning  
från 9 november 1951 (akt 0187-B135). Gamla tomtindelningar och fastighetsplaner ses som en 
fastighetsindelningsbestämmelse i detaljplan. En tomtindelning upphävs automatiskt i och med att  
en ny detaljplan antas för ytan. Tomtindelningen låser fastigheternas gränser och area och för att  
kunna ändra storleken på att dela eller ändra storlek på fastigheten Lägerhöjden 1 och 2 behöver 
tomtindelningen upphävas i sin helhet. Om endast en del upphävs finns det en yta utanför detaljplanen 
där tomtindelningen fortfarande gäller och tomtindelningen säger fortfarande att fastigheten ska vara 
enligt tomtindelningen. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsen planeringsutskotts förslag.  

Bengt Sandell (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens planeringsutskotts förslag.  

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

Votering begärs och verkställs.  

Voteringsproposition 
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen: 

Ja röstar: den som bifaller kommunstyrelsens planeringsutskotts förslag. 

Lars Lindgren (M), Malin Forsbrand (C), Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Michael 
Baumgarten (L) och Anne-Charlotte Eriksson (MP). 

Nej röstar: den som bifaller Bengt Sandells (S) yrkande.  



Protokoll 
2018-02-08 
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Kommunstyrelsen 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Bengt Sandell (S), Jan-Olof Schill (S) och Carl-Magnus Broström (WP). 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 3 nej-röster bifaller kommunstyrelsens 
planeringsutskotts förslag. 

Handlingar 
Protokollsutdrag, KSPLU/2018-01-24 § 5 

Tjänsteutlåtande, Kristina Henschen, 2018-01-11 

Plankarta inkl. plan- och genomförandebeskrivning, 2018-01-11 

Samrådsredogörelse, 2018-01-11  

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Gunnar Lunnergård 

 



Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2018-01-24

Änr KS 2017/200.214
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 5 Borttagande av bestämmelse om fastighetsindelning för 
Lägerhöjden 1 och 2

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Samrådsredogörelse, 2018-01-11 godkänns.

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser för Lägerhöjden 1 och 2 antas. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2017 § 132 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen 
att utarbeta förslag till borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-28 att en ny detaljplan skulle tas fram för Norrberget. Som en del 
i det projektet upphävs tomtindelningen för Lägerhöjden 1 och 2 för att möjliggöra en ändamålsenlig 
fastighetsbildning för kommande bebyggelse på Norrberget.

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 30 november 2017 § 57 har samråd 
hållits om förslaget till borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser för Lägerhöjden 1 och 2. 
Samråd hölls 7 dec 2017 – 7 jan 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en 
samrådsredogörelse. 

För Lägerhöjden gäller idag stadsplan 36 som vann laga kraft den 29 juni 1950 och en tomtindelning 
från 9 november 1951 (akt 0187-B135). Gamla tomtindelningar och fastighetsplaner ses som en 
fastighetsindelningsbestämmelse i detaljplan. En tomtindelning upphävs automatiskt i och med att 
en ny detaljplan antas för ytan. Tomtindelningen låser fastigheternas gränser och area och för att 
kunna ändra storleken på att dela eller ändra storlek på fastigheten Lägerhöjden 1 och 2 behöver 
tomtindelningen upphävas i sin helhet. Om endast en del upphävs finns det en yta utanför detaljplanen 
där tomtindelningen fortfarande gäller och tomtindelningen säger fortfarande att fastigheten ska vara 
enligt tomtindelningen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag i bägge delarna.

Bengt Sandell (S) yrkar att förvaltningens beslutsförslag avslås i bägge delarna.

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.

Reservationer
Bengt Sandell (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-01-11
Plankarta inkl. plan- och genomförandebeskrivning, 2018-01-11
Samrådsredogörelse, 2018-01-11 
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Protokoll
2018-01-24

2 av 2

Kommunstyrelsens planeringsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Gunnar Lunnergård, sbf
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Tjänsteutlåtande
2018-01-11

Änr KS 2017/200.214
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser för Lägerhöjden 1 
och 2, dp 421

Förslag till beslut
Samrådsredogörelse, 2018-01-11 godkänns.

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:
Borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser för Lägerhöjden 1 och 2 antas. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2017 § 132 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att 
utarbeta förslag till borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-28 att en ny detaljplan skulle tas fram för Norrberget. Som en del i 
det projektet upphävs tomtindelningen för Lägerhöjden 1 och 2 för att möjliggöra en ändamålsenlig 
fastighetsbildning för kommande bebyggelse på Norrberget.

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 30 november 2017 § 57 har samråd 
hållits om förslaget till borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser för Lägerhöjden 1 och 2. 
Samråd hölls 7 dec 2017 – 7 jan 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en 
samrådsredogörelse. 

För Lägerhöjden gäller idag stadsplan 36 som vann laga kraft den 29 juni 1950 och en tomtindelning från 
9 november 1951 (akt 0187-B135). Gamla tomtindelningar och fastighetsplaner ses som en 
fastighetsindelningsbestämmelse i detaljplan. En tomtindelning upphävs automatiskt i och med att en 
ny detaljplan antas för ytan. Tomtindelningen låser fastigheternas gränser och area och för att kunna 
ändra storleken på att dela eller ändra storlek på fastigheten Lägerhöjden 1 och 2 behöver 
tomtindelningen upphävas i sin helhet. Om endast en del upphävs finns det en yta utanför detaljplanen 
där tomtindelningen fortfarande gäller och tomtindelningen säger fortfarande att fastigheten ska vara 
enligt tomtindelningen.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Gunnar Lunnergård
Planarkitekt
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Tjänsteutlåtande
2018-01-11

Änr KS 2017/200.214
2 av 2

Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att borttagandet av fastighetsindelningsbestämmelserna 
(upphävande av tomtindelning) för Lägerhöjden 1 och 2 är nödvändig för att kunna genomföra 
planförslaget för Norrberget.

Finansiering
Kommunen ombesörjer planarbetet. Projektet finansieras inom kommunstyrelsens ram.

Interna kostnader utgörs av arbetstid, grundkarta, fastighetsförteckning och annonsering.

Inga utredningar har behövts.

Planavgift tas ut vid bygglov.

Förslagets konsekvenser
Borttagandet av fastighetsindelningsbestämmelserna för Lägerhöjden 1 och 2 möjliggör delning av 
fastigheterna. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Gunnar Lunnergård, 2018-01-11

Plankarta inkl. plan- och genomförandebeskrivning, 2018-01-11

Samrådsredogörelse, 2018-01-11 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Gunnar Lunnergård
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Administrativ gräns

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Upphävandet av de bestämmelser enligt PBL 2010:900 4 kap. 18 §

(fastighetsindelningebestämmelser) akt 0187-B135 som fastställdes den 9 november 1951

innebär att ingen ny genomförandetid bestäms., 4 kap 22 §

Verkan på fastighetsindelningsbestämmelse

Genom denna ändring upphävs för Lägerhöjden 1 och 2 de bestämmelser enligt PBL

(2010:900) 4 kap. 18 § (fastighetsindelningsbestämmelser) som fastställdes den 9 november

1951 och registrerades som tomtindelning akt. 0187-B135. Ändringen innebär att

tomtindelningen för Lägerhöjden 1 och 2 upphävs., 4 kap 18 §

Skala: 1:1000 A3

100 meter9080706040 503020100

PLANBESKRIVNING

Syfte

Syftet med ändringen är att ta bort

fastighetsindelningsbestämmelserna (tomtindelningen) för att

möjliggöra en framtida fastighetsbildning av fastigheterna

Lägerhöjden 1 och 2.

Konsekvenser

I och med borttagandet av fastighetsindelningsbestämmelserna

möjliggörs fastighetsbildning och reglering av de berörda

fastigheter. Gällande detaljplan från 1950 påverkas inte i något

annat avseende av planändringen och den fortsätter att gälla

jämsides med denna planändring/upphävande.

Tomtindelningen som fastställdes den 9 november 1951 och som

idag gäller som fastighetsindelningsbestämmelse i detaljplanen

upphör att gälla för Lägerhöjden 1 och 2 efter att planändringen

vinner laga kraft.

Genomförandefrågor

Inga genomförandefrågor bedöms uppstå på grund av

planändringen.

Genomförandetid

Genomförandetiden för underliggande plan har gått ut och ingen

ny genomförandetid bestäms då ändringen endast innebär ett

upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning sker genom ansökan om lantmäteriförrättning

hos lantmäterimyndigheten.

Inga servitut eller andra fastighetsrättsliga frågor bedöms

påverkas av planändringen.

Vaxholms stad, Stockholms län 
Upprättad 2018-01-11 
Stadsbyggnadsförvaltningen

Borttagande av 
fastighetsindelningsbestämmelser för

Förslag till 
antagandehandling

Lägerhöjden 1 och 2

Dp 421

Kristina Henschen

Planchef

Gunnar Lunnergård

Planarkitekt

Samråd           PLU    2017-11-30 § 57

Uppdrag          KS      2017-11-30 § 132

PLANKARTA

Tomtindelning från 9 november 1951 som upphävs

Upplysningar

Ändring av detaljplan upprättas enligt plan- och bygglagen

2010:900 och handläggs med förenklat ändringsförfarande.

Beslut

Antagande      KF      20xx-xx-xx

Gällande detaljplan nr 36 från 29 juni 1950.

KS 2017/200.214
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Samrådsredogörelse
2018-01-11

Änr 2017/200.214
1 av 3

Borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser 

för Lägerhöjden 1 och 2

Vaxholms stad, Stockholms län

Samrådsredogörelse

Kommunstyrelsen beslöt den 30 november 2017 § 132 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att 
utarbeta förslag till detaljplan. Inför plansamrådet har förslag till detaljplan utarbetats. 

I enlighet med kommunstyrelsens planutskotts beslut den 30 november 2017 § 57 har samråd hållits om 
förslag till detaljplan. Samrådet har ägt rum under tiden den 7 dec 2017 – 7 januari 2018. 
Samrådshandlingar/Information om samrådet har sänts till berörda sakägare inom ändringsområdet 
samt till remissinstanser och fastighetsägare enligt sändlista. Handlingarna har under samrådstiden 
visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr, på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B samt på 
Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se 

Inkomna samrådsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

Inkomna yttranden

Remissinstanser
Avstår 

från 
yttrande

Yttrande 
utan 

erinran/ 
med 

tillstyrkan

Yttrande 
med 

synpunkter/ 
krav

Kvarstående 
synpunkter

Myndigheter

1. Länsstyrelsen i Stockholms län X

2. Lantmäteriet X

Fastighetsägare

3. Kasinot 1 och 2 (privat ägo) X X

4. Kasinot 2 (privat ägo) X X

5. Kasinot 3 (privat ägo) X X

6. Kasinot 9 (privat ägo) X X
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 Samrådsredogörelse 
2018-01-11

Änr 2017/200.214
2 av 3

Inkomna yttranden i sin helhet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
Nedan följer alla inkomna skrivelser med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i ljusgrått.

 Myndigheter
1. Länsstyrelsen

Länsstyrelsen konstaterar att en stor del av planområdet omfattas av den pågående planläggningen för 
Norrberget. Om detaljplanen för Norrberget antas och vinner laga kraft innebär det att 
fastighetsindelningsbestämmelserna inom detta område automatiskt upphör att gälla när den nya 
planen ersätter den gamla. Av den anledningen bör det räcka att inkludera de delar som inte omfattas 
av den pågående detaljplanen för Norrberget i denna ändring.

För närvarande har Länsstyrelsen inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 14 § PBL.

SBF:s kommentar: 
Borttagandet av fastighetsindelningsbestämmelserna kan inte förutsätta att detaljplanen för 
Norrberget vinner laga kraft. Det bedöms mer lämpligt att ta bort fastighetsindelningen för hela 
fastigheterna Lägerhöjden 1 och Lägerhöjden 2.

2. Lantmäteriet

Lantmäteriet har inget att erinra.

Fastighetsägare
3. Kasinot 1 och 2

Fastighetsägarna motsätter sig projektet Norrberget, DP410, i dess nuvarande utformning. 
Fastighetsägarna yrkar på att borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser för 
Lägerhöjden 1 och 2 ej genomförs.

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras men beaktas inte.
Borttagandet av fastighetsindelningsbestämmelserna för Lägerhöjden 1 och 2 möjliggör en 
framtida fastighetsbildning och reglering av fastigheterna Lägerhöjden 1 och 2. Borttagandet i 
sig säger ingenting om hur området ska utformas. För synpunkter på utformningen av projektet 
för Norrberget hänvisas till detaljplan 410. 

4. Kasinot 2
Fastighetsägarna motsätter sig projektet Norrberget, DP410, i dess nuvarande utformning. 
Fastighetsägarna yrkar på att borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser för 
Lägerhöjden 1 och 2 ej genomförs.

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras men beaktas inte.
Borttagandet av fastighetsindelningsbestämmelserna för Lägerhöjden 1 och 2 möjliggör en 
framtida fastighetsbildning och reglering av fastigheterna Lägerhöjden 1 och 2. Borttagandet i 
sig säger ingenting om hur området ska utformas. För synpunkter på utformningen av projektet 
för Norrberget hänvisas till detaljplan 410. 
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5. Kasinot 3
Fastighetsägarna motsätter sig projektet Norrberget, DP410, i dess nuvarande utformning. 
Fastighetsägarna yrkar på att borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser för 
Lägerhöjden 1 och 2 ej genomförs.

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras men beaktas inte.
Borttagandet av fastighetsindelningsbestämmelserna för Lägerhöjden 1 och 2 möjliggör en 
framtida fastighetsbildning och reglering av fastigheterna Lägerhöjden 1 och 2. Borttagandet i 
sig säger ingenting om hur området ska utformas. För synpunkter på utformningen av projektet 
för Norrberget hänvisas till detaljplan 410. 

6. Kasinot 9
Fastighetsägarna motsätter sig projektet Norrberget, DP410, i dess nuvarande utformning. 
Fastighetsägarna yrkar på att borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser för 
Lägerhöjden 1 och 2 ej genomförs.

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras men beaktas inte.
Borttagandet av fastighetsindelningsbestämmelserna för Lägerhöjden 1 och 2 möjliggör en 
framtida fastighetsbildning och reglering av fastigheterna Lägerhöjden 1 och 2. Borttagandet i 
sig säger ingenting om hur området ska utformas. För synpunkter på utformningen av projektet 
för Norrberget hänvisas till detaljplan 410. 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning
De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. Även 
allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en lämplig 
avvägning mellan olika intressen. 

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) och inte fått dem 
tillgodosedda
Nedanstående bedöms inte ha rätt att överklaga detaljplanen, utan kommer endast att informeras om 
att ärendet har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

● Kasinot 1 och 2 (S)
● Kasinot 2 (S)
● Kasinot 3 (S)
● Kasinot 9 (S)

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 11 januari 2018

Gunnar Lunnergård

Planarkitekt
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Änr KS 2017/56.106 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 12 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 
ansvar för kommuninvest 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Vaxholms stad bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 16 februari 2009 
(”Borgensförbindelsen”), vari Vaxholms stad åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Vaxholms stad genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer.    

Vaxholms stad bekräftar att regressavtalet undertecknat av Vaxholms stad den 25 november 2011, vari 
det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

Vaxholms stad bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Vaxholms stad den 25 november 2011, vari 
Vaxholms stads ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.  

Vaxholms stads firmatecknare utses att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 

Ärendebeskrivning 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (’’Kommuninvest’’). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att 
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen 
skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. 
Vaxholms stad utfärdade sin borgensförbindelse den 16 februari 2009. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande 
av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen 
vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.  

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks.  Giltighetstiden 
för Vaxholms stads borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att 
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den vikt 
borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet behöver Vaxholms stad innan 
borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av 
borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse 
för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Vaxholms stad 
undertecknade Regressavtalet den 25 november 2011 och Garantiavtalet den 25 november 2011. Även 
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dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med 
vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.  

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga 
bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med 
borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl 
borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med ändringen att Vaxholms stads 
firmatecknare ska utses att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av 
beslutet.  

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Protokollsutdrag KSAU/2018-01-24 § 6 

Tjänsteutlåtande, Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, 2018-01-05 

Följebrev borgen avtal Vaxholms stad 

Ingången borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK 
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§ 6 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 
ansvar för kommuninvest

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Att Vaxholms stad bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 16 februari 2009 
(”Borgensförbindelsen”), vari Vaxholms stad åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Vaxholms stad genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer.   

Att Vaxholms stad bekräftar att regressavtalet undertecknat av Vaxholms stad den 25 november 2011, 
vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

Att Vaxholms stad bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Vaxholms stad den 25 november 2011, 
vari Vaxholms stads ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, 
alltjämt gäller. 

att utse [Koray Kahruman] och [Lars Lindgren] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut.

Ärendebeskrivning
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (’’Kommuninvest’’). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att 
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen 
skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. 
Vaxholms stad utfärdade sin borgensförbindelse den 16 februari 2009.

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande 
av lån på lånemarknaden presenteras borgens-förbindelserna för långivaren. I den praktiska 
hanteringen vid företeende av borgens-förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning 
företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks.  Giltighetstiden 
för Vaxholms stads borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att 
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den vikt 
borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet behöver Vaxholms stad innan 
borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av 
borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse 
för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Vaxholms stad 
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undertecknade Regressavtalet den 25 november 2011 och Garantiavtalet den 25 november 2011. Även 
dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med 
vad som ovan angivits för borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga 
bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med 
borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl 
borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, 2018-01-05

Följebrev borgen avtal Vaxholms stad

Ingången borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Att Vaxholms stad bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 16 februari 2009 
(”Borgensförbindelsen”), vari Vaxholms stad åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Vaxholms stad genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer.   

Att Vaxholms stad bekräftar att regressavtalet undertecknat av Vaxholms stad den 25 november 2011, 
vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

Att Vaxholms stad bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Vaxholms stad den 25 november 2011, 
vari Vaxholms stads ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, 
alltjämt gäller. 

att utse [Koray Kahruman] och [Lars Lindgren] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut.

Ärendebeskrivning
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (’’Kommuninvest’’). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att 
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen 
skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. 
Vaxholms stad utfärdade sin borgensförbindelse den 16 februari 2009.

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande 
av lån på lånemarknaden presenteras borgens-förbindelserna för långivaren. I den praktiska 
hanteringen vid företeende av borgens-förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning 
företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks.  Giltighetstiden 
för Vaxholms stads borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att 
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den vikt 
borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet behöver Vaxholms stad innan 
borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av 
borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse 
för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Vaxholms stad 
undertecknade Regressavtalet den 25 november 2011 och Garantiavtalet den 25 november 2011. Även 
dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med 
vad som ovan angivits för borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga 
bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med 
borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl 
borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, 2018-01-05

Följebrev borgen avtal Vaxholms stad

Ingången borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 019-16 78 00 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se

Svenska kommuner och landsting i samverkan

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat
Vi skriver till Dig som kontaktperson för Vaxholms stad som är medlem i 
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Vaxholms stad utfärdade sin borgensförbindelse den 16 februari 
2009.

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-
förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks.  
Giltighetstiden för Vaxholms stads borgensåtagande kommer således inom kort att löpa 
ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 
Föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är 
det av mycket stor vikt att Vaxholms stad innan borgensförbindelsens giltighetstid löper 
ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan 
bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts 
ytterligare en tioårsperiod.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa 

Vaxholms stad
Att: Koray Karuhman
185 83 Vaxholm

2017-09-26
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avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 
Kommuninvests verksamhet. Vaxholms stad undertecknade Regressavtalet den 
25 november 2011 och Garantiavtalet den 25 november 2011. Även dessa avtal riskerar 
att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad 
som ovan angivits för borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 
för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas 
i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). 

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av 
Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i 
dagsläget ca 280 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan. 

Vaxholms stad ska vidta följande åtgärder.

1. Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse: 
Kommunfullmäktige beslutar

Att Vaxholms stad bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 16 februari 
2009 (”Borgensförbindelsen”), vari Vaxholms stad åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Vaxholms stad genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.   

Att Vaxholms stad bekräftar att regressavtalet undertecknat av Vaxholms stad 
den 25 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

Att Vaxholms stad bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Vaxholms stad 
den 25 november 2011, vari Vaxholms stads ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut.

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på 
kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera 
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att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre 
veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes 
upp. Som tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en 
tisdag. Observera dock att förlängning av denna tid måste ske då sista dagen i 
fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om 
ni har några frågor med anledning av detta.

3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i 
Stockholm.

4. När kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen 
undertecknas av de två företrädare för Vaxholms stad som kommunfullmäktige 
bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och 
bemyndigandet endast avser innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen 
bifogas underlag som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning 
vid tiden för undertecknandet. 

5. Vaxholms stad ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande:

A) Lagakraftvunnet protokoll
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 
ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis). 

B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4)

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 
senast den 15 augusti 2018.  

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 
borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida 
Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019-20 89 00 eller via e-post 
ida.karlsson@lindahl.se. 

Handlingar skickas till:
Advokatfirman Lindahl
Box 143
701 42 Örebro

Med vänlig hälsning

Fredrika Norman
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt 
att kommunicera borgensförbindelse   

Härmed bekräftas 

- att ingången borgensförbindelse av den 16 februari 2009 (”Borgensförbindelsen”), 
vari Vaxholms stad åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 
gäller;

- att Kommuninvest äger företräda Vaxholms stad genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande 
borgenärer;

- att regressavtalet undertecknat av Vaxholms stad den 25 november 2011, vari det 
inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några 
av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt 

- att garantiavtalet undertecknat av Vaxholms stad den 25 november 2011, vari 
Vaxholms stads ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 
regleras, alltjämt gäller. 

 

__________ / __________  
Ort  Datum 

För Vaxholms stad
  
 
____________________ ____________________
Företrädare för kommunen  Företrädare för kommunen 
enligt beslut enligt beslut
 
____________________ ____________________
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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BORGENSFöRBINDELSE

Till såikerhet für samtliga fìirpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå
går undertecknade landsting och kommuner solidariskt i borgeo ,ã.o- fÌiiegen skuld i enlighet mãd
vad som anges i stadgarna fÌir Kommuninvest ekonomisk lìirening.

ll tt

Detta är sidan 79 av Borgensfìirbindelsen für atla fürpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB
ingått eller kommer att ingå, med fÌiljande lydelse:

2009-ô2-t6

WL o,h78i lrc*,4 rL

Kommunstyrelsens ordförande Ekonomichef

Wy-Ö¿,-r\o
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Mellan Kommuninvest i sverige AB, Kommuninvest ekonomisk lorening
och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk ftirening har träffats
följande

AVTAL OM REGRESS M.M

1. Bakgrund

Ko
till olag

me

Kommuninvests verksamhet består främst i att erbjuda Kommunerna olika
typer av finansieringslösningar. För detta ändamål lånar Kommuninvest

syftet med detta avtal ("Regressavtalet") är attreglera det inbördes

I
2011
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2. Definitioner

I Regressavtalet skall nedanstående begrepp ha fÌiljande innebörd.

"Borgenär"

"Borgensftirbindelsen"

ttBorgenskommunt'

"Borgenskrav"

ttBrÍstentt

"Likviditetsdelen"

"Likviditetsreserven

Borgenär som framställt krav
enligt Borgensförbindelsen.

Den av Kommunema tecknade
solidariska proprieborgen.
Kommun eller landsting mot
vilken krav enligt
Borgensförbindelsen framställts.
Det krav som Borgenär framställer
enligt Borgensfiirbindelsen mot en
Kommun.
Skall ha den betydelse som
framgår av punkten 3.4.

Skall ha den betydelse som
framgår av punkten 3.3.

Den del av Upplåningsportföljen
som inte utgör
Utlaningsportftiljen.

Skall ha den betydelse som
framgår av punkten 3.3.

Samtliga medel som från tid till
annan upplånats av
Kommuninvest.

Samtliga medel som från tid rill
annan utlånats av Kommuninvest.

,)

"Lånedelentt

"UpplåningsportfÌilj en"

"Utlånin gsp o rtfïilj en,'

2
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3. Inbördes ansvar

Om någon av Kommuninvests borgenärer framställer krav enligt
Borgensförbindelsen gentemot någon av Kommunerna skall föijande gälla.

3.1 Om Borgenskrav framställs mot Borgenskommun skall
Borgenskommunen genast meddela Kommuninvest. Kommuninvest
skall så snart som möjligt, dock senast inom en vecka frfur
mottagandet av meddelandet, informera Borgenskommunen om
Kommuninvest har någon invändning mot Borgenskravet eller om det
saknas invändning däremot. skulle Kommuninvest anse att det finns
grund för invändning skall Kommuninvest bistå Borgenskommunen
med beshidande av Borgenskravet. BorgenskoÍrmun skall inte betala
innan Kommuninvest meddelat huruvida invändning mot
Borgenskravet finns, inklusive kvittningsinvändning samt att beloppet
stämmer.

3'3.1 De Kommuner som har lånat medel från Kommuninvest skall
betala en andel av Lånedelen motsvarande den andel som deras
respektive lån utgör av Utlåningsportföljen.

3.2 Kommuninvest skall, såvida Kommuninvest inte framfört någon
invändning enligt punkten 3. l, senast på förfallodagen erlägga
betalning till Borgenären enligt Borgenskravet, ellei - om bãahing
redan har erlagts av Borgenskornmunen - till Borgenskommunen. om
Kommuninvest saknar förmåga att erlägga fu ll betalning enli gt
Borgenskravet skall Kommuninvest genast underrätta
Borgenskommunen om detta och samtidigt, efter vederbörlig
beräkning, skriftligen anmoda Kommunern a att erlaggabetaìning med
ett belopp motsvarande deras respektive andelar av Bórgenskravót
beräknade enligt punkten 3.3 nedan.

3.3 Kommunema skall på sätt och tid som anges i Kommuninvests
anmodan enligt punkt en 3 .2 ovan betala sina respektive andelar av den
del av Borgenskravet som Kommuninvest inte kàn täcka, beräknade
enligt nedan.

Borgenskravet skall vid beräkningen delas upp i två delar, en del som
motsvarar den andel som Utlåningsportföljen utgör av
Upplåningsportföljen ("Lånedelen,') och en del iom motsvarar den
andel s om Likviditetsreserven utgör av Upplåningsportfotj en
("Likviditetsdelen").

3 .3 .2 Vid bestämmande av Kommuns lån enligt punkten 3.3. I
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samma juridiska enhet skall lånebeloppet fördelas efter antalet
borgensmän innan det medräknas.

3.3.3 samtliga Kommuner skall betala en andel av Likviditetsdelen
motsvarande den andel som respektive Kommuns insatskapital
utgör av det totala insatskapitalãt i Föreningen.

samtliga beräkningar enligt ovan skalr ske med utgångspunkt fran den
tidpunkt som Borgenären har framställt sitt krav.

3.4 om någon av Kommunerna inte kan erlägga hela eller delar av sin
eller sina andelar av Borgenskravet beräknade enligt punkten 3.3 ovan
("Bristen") skall denna kommun genast skriftligen mãd¿"ta
Kommuninvest detta. Kommuninvest ska[ därvid genast anmoda
samtliga övriga Kommuner att erlëLgga en andel arr B.ist"o
motsvarande den andel som respektive Kommuns insatskapital utgör
av det totala insatskapitalet i Föreningen. Kommunerna skãil erlägga
betalning på i anmodan angivet sätt och tid.

4. Avtalstid och upphörande

4.1 Detta Regressavtal löper tillsvidare. Kommunernas och
Kommuninvests åtaganden enligt detta Regressavtal kan inte sägas upp
eller på annat sätt återtas utan överenskommelse mellan Kommunema
och Kommuninvest.

4.2 om detta Regressavtal sägs upp i samband med att Kommun beviljas
utträde eller på annat sätt upphör aftyaramedlem i Föreningen, skàll
dock Regressavtalet i tillämpliga delar fortstitt¿ att gälla fìiisådana
förpliktelser som avgående Kommun alltjämt har ati svara för enligt
vad som framgår av Föreningens stadgar. Genom undertecknand.e av
detta Regressavtal bekräftas Kommuns ansvar enligt vad som framgår
av Föreningens stadgar avseende upphörande av mãdlemskap i
Föreningen och avseende Borgensförpliktelsens tillämpning vid
upphörande av medlemskap.

4.3 Efter utt¡äde eller uteslutning från Föreningen skall vid beräkning av
den avgående Kommunens ansvar enligt detta Regressavtal den
avgående Kommunens andel av det totala insatskãpitalet i Föreningen
beräknas som om den avgående Kommunen alltjämnt var medlem i
Föreningen. vid sådan beräkning skall den avgående Kommunens
insatskapital, som det såg ut vid avgången ur Èöreningen, läggas till
Föreningens totala insatskapital.

5. Meddelanden

5.1 Meddelanden som skickas enligt bestämmelserna i Regressavtalet skall
skickas skriftligen via fax, bud, rekommenderat brev eller e-post till de

4
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samtliga parter till detta avtal ätar sig att snarast meddela övriga parter
vid ändringar av dessa faxnummer, adresser efler e-postadresser.

mottaget vid det faktiska avlämnandet. Ett meddelande sänt med
då mottagaren kvitterat
17.00 eller på dag som inte
e vardag.

6. Ränta

6.2 r det fall Kommun inte betalar enligt punkten 3.4 skall de övriga
Kommuner som har täckt Bristen ha rätt till dröjsmålsränta
motsvarande vad som sägs i punkten 6.1 ovan från den tidpunkt som
betalning av Bristen skett till dess den bristande Kommunån betalat.

7. Ikraftträdande

8. Ändring

Regressavtalet kan endast ändras genom skriftlig överenskommelse mellan
Kommuninvest, Föreningen och Kommunerna.

9. Föreningens fullgörande av vissa åtaganden

I det fall Kommuninvest på grund av obestånd, likvidation eller liknande
situation inte kan
långt som möjligt

fullgöra sina åtaganden enligt Regressavtalet skall så
dessa åtaganden, med undantag ftjr Kommuninvests

var, fullgöras av Föreningen

5
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10. Tvistlösning

Tlster i anledning av detta Regressavtal skall slutligt avgöras genom
skiljedom enligt skiljedomsregler fttr stockholms Handãhkammares
Skiljedomsinstitut.

skiljenämnden skall bestå av tre skiljemän och sätet ftir skiljefÌirfarandet
skall vara Stockholm.

undertecknande skall göras i separat handling betecknad Bilaga 1 till detta
Regressavtal.

rha
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BILAGA 1 TILL REGRESSAVTAL

Genom att underteckna detta avtal ingår nedanstående Kommun detta
Regressavtal som reglerar hur ansvaret ftir det solidariska
borgensåtagandet som medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk ft)rening
tecknat för Kommuninvest i sverige Ar|:s nuvarande och framtida
fö¡pliktelser skall fördelas mellan borgensmännen.

Ort och datum
Vu r.^, \\ \\ ps

Orebro den

Kommuninvest i Sverige AB

Viim ne na Larsson
Vice VD Ad chefmrn

Namnförtydliganden

Titel Titel

Fenixhuset, Drottninggatan 2, örebro

Box 124,70I 42 Örebro

019-12 1l 98

offi ce@kommuninvest. se

l"t /"nl

Va^xho\t^- s s\oo\
kommun/landsting

Namnfürfydliganden

Titel

Besöksadress

Titel

\\ \\V
Postadress

Òr-s\t srt !\
Telefax

ftrrf, (Ò \r¡^, Sq-
E-postadress
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KoMMUNERNAS ANSvAR röR xowrMUNrrwESTS
MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT

1. BAKGRTJND

Kommuninvests verksamhet går ut på att erbjuda Kommunerna olika typer av
finansieringslösningar. För detta ändamål finansierar Kommuninvest sin
verksamhet på svensk och internationell kapitalmarknad. I syfte att
upprätthålla en god betalningsberedskap och fÌjr att möta Kommunemas
kommande lånebehov, placeras en del av de upplånade medlen i en
likviditetsreserv bestående av olika finansiella instrument.

följd av
v likvida medel,
nt i form av

samtliga Kommuner har genom en särskilt tecknad förbindelse ingått ett
solidariskt borgensansvar för de fìirpliktelser som Kommuninvest har ingått
eller kommer att ingå. Borgensåtagandet omfattar samtliga Kommuninvðsts
förpliktelser, och således även Kommuninvests förplikteiser enligt
derivatkontrakten.

Användningen av derivatkontrakt innebär en risk fcir att motparten inte kan
fullgöra sina åtaganden. Denna risk omfattas inte av borgensatagandet utan
har hittills reglerats i de reverser som de låntagande Kommunerna skrivit
under i samband med upptagande av lån från Kommuninvest.

Avsikten med detta avtal är att ersätta vad som anges i Kommunens reverser
om övertagandet av exponeringarna fiir de finansiella instrument som tecknats
med anledning av Kommuninvests refinansiering. Vidare reglerar detta avtal
lur dessa risker ska fürdelas beträffande de derivatkontrakt som har ingåtts i
samband med de placeringar i finansiella instrument som Kommuninvãst gör

I2011
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2. DEFINITIONER

I detta avtal ska nedanstående begrepp ha följande innebörd.

"Exponering" utgörs av det belopp som
Kommuninvests moþarter i de
derivatkontrakt som Kommuninvest
från tid till aman ingår har att betala
till Kommuninvest.

avser undertecknad kommun eller
landsting

avser Kommuninvest i Sverige AB

utgörs av de finansiella instrument
som Kommuninvest innehar och
som utgör förvaltning av det kapital
i Upplaningsportfiiljen som inte
blivit ftiremål för utlaning.

utgörs av samtliga de medel som
från tid till annan upplånats av
Kommuninvest.

utgörs av samtliga de medel som
från tid till annan utlånats av
Kommuninvest.

ttKommunentt

"Kommuninvest"

"Placeringsp ortfölj en"

"Upplåningsportfölj en"

"Utlånin gsportftilj en "

2
2011-04-07

62



3.1 KOMMUNIIWESTS ÅTAGANDE

Kommuninvest åtar sig härmed att

Ð bedriva verksamheten på en risknivå som inte överstiger vad som
utgör tillåtet risktagande ftir Kommunerna inom r¿¡men för den
kommunala kompetens en.

iÐ enbart ingå derivatkontrakt med det huvudsakriga syftet att minimera
riskema i verksamheten.

iiÐ när så bedöms möjligt, begränsa Exponeringarna genom att
Kommuninvests moþarter eller annan, ställer säkerhet.

iv) i en från affìirsverksamheten skild funktion, granska nya moþarter
samt löpande ftilja upp de moþarter som godkänts.

v) följa de rutiner som tillsynsmyndighet, andra myndigheter samt
marknaden i öwigt tillämpar för att löpande övervaka och kontrollera
Exponeringamas utveckling.

vi) minst två gånger årligen, samt vid begäran fran Kommun, lämna
besked om Kommunens andel av ansvaret ftir Exponeringarna.

Kommuninvests åtagande enligt denna punkt 3.1 utgör inget villkor för att
Kommunerna ska uppftlla sina åtaganden enligt detta avtal.

3.2 KOMMUNERNAS ÅT.IC.IUNE AVSEENDE
UTLÅNINGSPORTFÖT,TTN

3.2.1 Begränsning av Exponeringar

De Exponeringar som avses i denna punkt 3.2 är de Exponeringar som hänförs
till utlaningsportföljen samt de Exponeringar som avseì den del av
Upplåningsportföljen som ligger till grund ftir Utlåningsportftiljen.

Exponeringarna hänftirs till den del av upplåningsporrfdljen som ligger till
grund för utlåningspofftiljen genom en beräkning av hur stor andel av
Upplåningsportfölj en som är utlånad.

,{tagandet enligt punkt 3.2.2 avser den proportionerligt beräknade andelen av
de totala Exponeringar som avser upplåningsportföljen enligt de beräkningar
som anges i föregående stycke, samt de Exponeringar som avser
Utlåningsportföljen.

3.2.2 Kommunens åtagande

Kommunen åtar sig härmed att svara ftjr de Exponeringar som avses i punkt
3.2'1. Kommunens åtagande ska härvid begränsas till den andel av de ãktuella
Exponeringarna som motsvarar den andel som Kommunens lån utgör av
[Jtlåninesportföli en.

Yn
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vid bestämmandet av Kommunens lån enligt vad som anges i föregående
stycke med¡äknas även Kommuninvests utlaning till andra for vilka
Kommunen har tecknat borgen.

3.3 KOMMUNENS ÅT¡.CANOE AVSEENDE
UPPLÅNINGSPORTFÖT,¡NN

3.3.1 Begränsning av Exponeringar

De Exponeringar som avses i denna punkt 3.3 är de Exponeringar som hänförs
till den del av Upplåningsportföljen som inte är utlånad.

Exponeringarna hänförs till den del av upplåningsportfüljen som inte är
utlanad genom en beräkning av hur stor andel av upplåningsportföljen som är
utlånad.

,{tagandet enligt punkt 3.3.2 avser den proportionerligt beräknade andelen av
de totala Exponeringar som avser upplåningsportftiljen enligt de beräkningar
som anges i föregående stycke.

3.3.2 Kommunens åtagande

Kommunen åtar sig härmed att svara för de Exponeringar som avses i punkt
3.3.1. Kommunens åtagande ska härvid begränsas till den andel av de ãktuella
Exponeringarna som motsvarar den andel som Kommunens insatskapital
utgör av det totala insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk fiirening.

3.4 KOMMUNENS ÅTACAUOE AVSEENDB
PLACE RINGSPORTF'ÖT¡NN

3.4.1 Begränsning av Exponeringar

De Exponeringar som avses i denna punkt 3.4 är de Exponeringar som hänförs
till Placeringsportfölj en.

3.4.2 Kommunens åtagande

Kommunen åtar sig håirmed att svara fbr de Exponeringar som avses i punkt
3-4.1. Kommunens åtagande ska härvid begränsas till den andel av de ãktuella
Exponeringarna som motsvarar den andel som Kommunens insatskapital
utgör av det totala insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk filrening.

4. TIDPUNKT FÖR BETALNING

Kommunen förbinder sig att, på Kommuninvests anfordran, till

4
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5. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Detta avtal löper tillsvidare. Kommunens åtagande enligt detta avtal kan inte
sägas upp ellerpå annat sätt återtas utan Kommuninvests medgivande därtill.

I det fall Kommunen beviljas utträde eller på annat sätt upphör att vara
medlem i Kommuninvest ekonomisk ftirening ska Kommunen fortsatt svara
für samtliga åtaganden som Kommunen vid tiden fìir uthäde hade att svara för
enligt detta avtal. Avtalet ska upphöra då Kommunens samtliga åtaganden
löpt ut.

6. rÖnrrÅT,IANDE TILL ANDRA AVTAL

I det fall Kommunen tidigare har utfürdat revers till Kommuninvest så ska
detta avtal ersätta vad som i reversens övriga villkor, ftirsta och andra stycket,
stadgas avseende Kommunens övertagande av Kommuninvests skyldigheter,
rättigheter och exponeringar.

7. ANDRING

Detta avtal kan endast ändras genom skriftlig överenskommelse mellan
Kommuninvest och Kommunen.

8. TILLÄMPLIG LAG

Tolkning och tillämpning av detüa avtal ska ske enligt svensk lag.

\/n u¿\^ o\r"* Örebro den î,1 LfrL\\ \\ 9,,

Ort och datum

\ \^-S s\.o\ vest i Sverige AB

ÈrMoc¡e¡v
bmmunak¿í

MarìerJV'íl{tund
Tlkonomichef

ria Viimne
Vice VD

nna Larsson
Administrativ chef

Namnftirtydliganden Namnförtydliganden

Titel

52011-04-07

Titel Titel Titel
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-02-08

Änr KS 2017/94.040
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 13 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2017

Kommunstyrelsens beslut
Informationen 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 2017-12-31.

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 50 – 150 mnkr. 

På kontot fanns per 2017-12-31 ett belopp på 76,2 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 101,2 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 14,8 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden AB. 
Amortering sker med 0,5 mnkr per år. Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget 
Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr. 

4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 466,5 mnkr per 2017-12-31. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 

Av lånen löper 21 % till fast ränta, 79 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 60% till fast ränta, 40% 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 2017-12-31 är 
2,8 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 2017-12-31 är 2,23 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 1,63 %.
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7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswapar 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 2017-12-31, samtliga med Nordea mot motpart. 

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år    2 372 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    4 024 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 101,0 mnkr Nordea 

Roslagsvatten AB 2,0 mnkr Nordea

Kommunalt ansvar egna hem   0,1 mnkr         SBAB

Totalt 103,1 mnkr

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

Framåtblick

Den relativt svaga internationella utvecklingen innebär att räntorna blir fortsatt låga. SKL räknar med att 
de längre räntorna stiger framöver, men att utvecklingen går mycket långsamt. SKL:s prognos bygger på 
att en första höjning av den svenska styrräntan beräknas ske i september 2018. Därpå följer fyra 
höjningar under 2019.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
Protokollsutdrag KSAU/2018-01-24 § 7

Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet 2017-12-31, 2018-01-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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§ 7 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
Informationen 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 2017-12-31.

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 50 – 150 mnkr. 

På kontot fanns per 2017-12-31 ett belopp på 76,2 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 101,2 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 14,8 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden AB. 
Amortering sker med 0,5 mnkr per år. Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget 
Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr. 

4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 466,5 mnkr per 2017-12-31. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 

Av lånen löper 21 % till fast ränta, 79 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 60% till fast ränta, 40% 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 2017-12-31 är 
2,8 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 2017-12-31 är 2,23 år.
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Snitträntan uppgår per detta datum till 1,63 %.

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswapar 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 2017-12-31, samtliga med Nordea mot motpart. 

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år    2 372 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    4 024 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 101,0 mnkr Nordea 

Roslagsvatten AB 2,0 mnkr Nordea

Kommunalt ansvar egna hem   0,1 mnkr         SBAB

Totalt 103,1 mnkr

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

Framåtblick

Den relativt svaga internationella utvecklingen innebär att räntorna blir fortsatt låga. SKL räknar med att 
de längre räntorna stiger framöver, men att utvecklingen går mycket långsamt. SKL:s prognos bygger på 
att en första höjning av den svenska styrräntan beräknas ske i september 2018. Därpå följer fyra 
höjningar under 2019.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet 2017-12-31, 2018-01-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Stadens finansiella verksamhet 2017-12-31

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 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 2017-12-31.

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 50 – 150 mnkr. 

På kontot fanns per 2017-12-31 ett belopp på 76,2 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 101,2 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 14,8 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden AB. 
Amortering sker med 0,5 mnkr per år. Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget 
Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr. 

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 466,5 mnkr per 2017-12-31. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 

Av lånen löper 21 % till fast ränta, 79 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 60% till fast ränta, 40% 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 2017-12-31 är 
2,8 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 2017-12-31 är 2,23 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 1,63 %.

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswapar 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 2017-12-31, samtliga med Nordea mot motpart. 

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år    2 372 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    4 024 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.
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Låntagare Belopp Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB 101,0 mnkr Nordea 
Roslagsvatten AB 2,0 mnkr Nordea
Kommunalt ansvar egna hem   0,1 mnkr         SBAB
Totalt 103,1 mnkr

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

Framåtblick

Den relativt svaga internationella utvecklingen innebär att räntorna blir fortsatt låga. SKL räknar med att 
de längre räntorna stiger framöver, men att utvecklingen går mycket långsamt. SKL:s prognos bygger på 
att en första höjning av den svenska styrräntan beräknas ske i september 2018. Därpå följer fyra 
höjningar under 2019. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet 2017-12-31, 2018-01-08

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman KLK

72



Protokoll Kommunstyrelsen
2018-02-08

Änr KS 2017/194.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 10 Revisionsrapport: Granskning av miljöarbetet utifrån 
Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport granskning av miljöarbetet utifrån Miljöprogram för 
Vaxholm 2014-2020 godkänns.

Ärendebeskrivning
KPMG har av Vaxholms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens miljöarbete utifrån 
Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2017.

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig uppföljning av miljöarbetet. Den 
uppföljning som genomförs ger inte klarhet i hur väl kommunens övergripande ambitioner med 
miljöarbetet har infriats. Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas Kommunstyrelsen 
att: 

 Säkerställa redovisningen kopplad till Miljöprogrammet 2014-2020 så att en bättre 
helhetsbedömning kan göras av om de övergripande ambitionerna med miljöarbetet infrias. 

Fyra frågor har belysts i granskningen av kommunens styrning och uppföljning, utifrån följande 
fokusområden och innehåll

 Minska klimatpåverkan – minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi
 Förbättra Östersjöns vattenkvalitet - samverkan runt hållbar turism
 Miljösmart i vardagen – upphandling med miljökriterier generellt samt byggmaterial

Vaxholms synpunkter på revisionsrapporten

Vaxholm stad har sedan 2014 arbetat med Miljöprogrammets 32 strategiska åtgärder. Några av dessa 
har varit mer väsentliga och därmed prioriterats i hållbarhetsarbetet. Åtgärder runt hållbara resor som 
utsläpp, förnybar energi och minskad energiförbrukning, vattenrelaterade frågor för att nå 
miljökvalitetsnormerna, MKN samt att säkra biologisk mångfald med bland annat parkprogram, 
grönytefaktor visar att Vaxholms stad har ett systematiskt arbete. Det har presenterats i 
hållbarhetsredovisningar sedan 2014. 

Övergripande

 Staden anser att styrning av det pågående miljöarbetet kan förbättras genom att finna fler 
mätbara och effektiva nyckeltal som alla enheter följer upp i sin verksamhet.

 Staden anser att de strategiska åtgärderna som finns i miljöprogrammet är vägledande för 
utvecklingen av stadens miljö. Det innebär inte att allt behöver genomföras inom den uppsatta 
tiden. Omvärldsorientering, tillsatta resurser och den demokratiska processen har varit 
betydelsefulla faktorer i hur arbetet fortskrider och därmed varit betydande för måluppfyllelsen.

Frågor som belysts 

 Staden anser att granskningen av energiförbrukningen var helt korrekt. I analysen har dock inte 
tagits med det arbetet som pågått att söka bidrag, kartlägga inför installation av laddstationer 
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och inköp av elbilar 2017. Energiförbrukning i verksamhetslokalerna var felräkning av tidigare 
handläggare.

 Staden anser att rapporten inte visar det arbete som pågått med att förbättra Östersjöns 
vattenkvalitet. I rapporten har endast samverkan och utbildning lyfts fram. Under 
granskningsåren har även blåplanen tagits fram med bl.a. stöd av en naturvärdesinventering 
samt utredningar runt båttoalett tömning.  Förberedelser för våtmarksrestaurering av 
Eriksömaren såsom  bidrag från myndigheter, vattenprover, vattenanmälan till Länsstyrelsen, 
ritningar, upphandlingar etc. har inte heller  redogjorts i rapporten. Hållbar turism lyfts och 
arbetas inom Stockholm Archipelago där Vaxholm är medlem.

 Staden anser att rapporten visar svårigheten med att finna bra indikatorer för upphandling med 
miljökriterier. Denna svårighet att beräkna bästa miljöeffekt delar vi med alla kommunerna i 
nordost samverkan.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
Protokollsutdrag KSAU/2018-01-24 § 4

Tjänsteutlåtande, Ammi Wohlin, 2017-12-18

Revisionsrapport, Granskning av miljöarbetet utifrån Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020, KPMG

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ammi Wohlin, KLK hållbarhetsenheten

För kännedom: Marie Wiklund, KLK 
Koray Kahruman, KLK 
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§ 4 Revisionsrapport: Granskning av miljöarbetet utifrån 
Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport granskning av miljöarbetet utifrån Miljöprogram för 
Vaxholm 2014-2020 godkänns.

Ärendebeskrivning
KPMG har av Vaxholms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens miljöarbete utifrån 
Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2017.

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig uppföljning av miljöarbetet. Den 
uppföljning som genomförs ger inte klarhet i hur väl kommunens övergripande ambitioner med 
miljöarbetet har infriats. Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas Kommunstyrelsen 
att: 

 Säkerställa redovisningen kopplad till Miljöprogrammet 2014-2020 så att en bättre 
helhetsbedömning kan göras av om de övergripande ambitionerna med miljöarbetet infrias. 

Fyra frågor har belysts i granskningen av kommunens styrning och uppföljning, utifrån följande 
fokusområden och innehåll

 Minska klimatpåverkan – minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi
 Förbättra Östersjöns vattenkvalitet - samverkan runt hållbar turism
 Miljösmart i vardagen – upphandling med miljökriterier generellt samt byggmaterial

Vaxholms synpunkter på revisionsrapporten

Vaxholm stad har sedan 2014 arbetat med Miljöprogrammets 32 strategiska åtgärder. Några av dessa 
har varit mer väsentliga och därmed prioriterats i hållbarhetsarbetet. Åtgärder runt hållbara resor som 
utsläpp, förnybar energi och minskad energiförbrukning, vattenrelaterade frågor för att nå 
miljökvalitetsnormerna, MKN samt att säkra biologisk mångfald med bland annat parkprogram, 
grönytefaktor visar att Vaxholms stad har ett systematiskt arbete. Det har presenterats i 
hållbarhetsredovisningar sedan 2014. 

Övergripande

 Staden anser att styrning av det pågående miljöarbetet kan förbättras genom att finna fler 
mätbara och effektiva nyckeltal som alla enheter följer upp i sin verksamhet.

 Staden anser att de strategiska åtgärderna som finns i miljöprogrammet är vägledande för 
utvecklingen av stadens miljö. Det innebär inte att allt behöver genomföras inom den uppsatta 
tiden. Omvärldsorientering, tillsatta resurser och den demokratiska processen har varit 
betydelsefulla faktorer i hur arbetet fortskrider och därmed varit betydande för måluppfyllelsen.

Frågor som belysts 

 Staden anser att granskningen av energiförbrukningen var helt korrekt. I analysen har dock inte 
tagits med det arbetet som pågått att söka bidrag, kartlägga inför installation av laddstationer 
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och inköp av elbilar 2017. Energiförbrukning i verksamhetslokalerna var felräkning av tidigare 
handläggare.

 Staden anser att rapporten inte visar det arbete som pågått med att förbättra Östersjöns 
vattenkvalitet. I rapporten har endast samverkan och utbildning lyfts fram. Under 
granskningsåren har även blåplanen tagits fram med bl.a. stöd av en naturvärdesinventering 
samt utredningar runt båttoalett tömning.  Förberedelser för våtmarksrestaurering av 
Eriksömaren såsom  bidrag från myndigheter, vattenprover, vattenanmälan till Länsstyrelsen, 
ritningar, upphandlingar etc. har inte heller  redogjorts i rapporten. Hållbar turism lyfts och 
arbetas inom Stockholm Archipelago där Vaxholm är medlem.

 Staden anser att rapporten visar svårigheten med att finna bra indikatorer för upphandling med 
miljökriterier. Denna svårighet att beräkna bästa miljöeffekt delar vi med alla kommunerna i 
nordost samverkan.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ammi Wohlin, 2017-12-18

KPMG, Granskning av miljöarbetet utifrån Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kommunstyrelsen, Vaxholms stad

Ammi Wohlin, KLK hållbarhetsenheten

För kännedom: Marie Wiklund, KLK 
Koray Kahruman, KLK 
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Telefon: 08-541 708 00
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Granskning av miljöarbetet utifrån Miljöprogram för Vaxholm 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport granskning av miljöarbetet utifrån Miljöprogram för 
Vaxholm 2014-2020 godkänns.

Ärendebeskrivning
KPMG har av Vaxholms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens miljöarbete utifrån 
Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2017.

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig uppföljning av miljöarbetet. Den 
uppföljning som genomförs ger inte klarhet i hur väl kommunens övergripande ambitioner med 
miljöarbetet har infriats. Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas Kommunstyrelsen 
att: 

 Säkerställa redovisningen kopplad till Miljöprogrammet 2014-2020 så att en bättre 
helhetsbedömning kan göras av om de övergripande ambitionerna med miljöarbetet infrias. 

Fyra frågor har belysts i granskningen av kommunens styrning och uppföljning, utifrån följande 
fokusområden och innehåll

 Minska klimatpåverkan – minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi
 Förbättra Östersjöns vattenkvalitet - samverkan runt hållbar turism
 Miljösmart i vardagen – upphandling med miljökriterier generellt samt byggmaterial

Vaxholms synpunkter på revisionsrapporten

Vaxholm stad har sedan 2014 arbetat med Miljöprogrammets 32 strategiska åtgärder. Några av dessa 
har varit mer väsentliga och därmed prioriterats i hållbarhetsarbetet. Åtgärder runt hållbara resor som 
utsläpp, förnybar energi och minskad energiförbrukning, vattenrelaterade frågor för att nå 
miljökvalitetsnormerna, MKN samt att säkra biologisk mångfald med bland annat parkprogram, 
grönytefaktor visar att Vaxholms stad har ett systematiskt arbete. Det har presenterats i 
hållbarhetsredovisningar sedan 2014. 

Kommunledningskontoret
Annmari Wohlin
Miljöstrateg
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Övergripande

 Staden anser att styrning av det pågående miljöarbetet kan förbättras genom att finna fler 
mätbara och effektiva nyckeltal som alla enheter följer upp i sin verksamhet.

 Staden anser att de strategiska åtgärderna som finns i miljöprogrammet är vägledande för 
utvecklingen av stadens miljö. Det innebär inte att allt behöver genomföras inom den uppsatta 
tiden. Omvärldsorientering, tillsatta resurser och den demokratiska processen har varit 
betydelsefulla faktorer i hur arbetet fortskrider och därmed varit betydande för måluppfyllelsen.

Frågor som belysts 

 Staden anser att granskningen av energiförbrukningen var helt korrekt. I analysen har dock inte 
tagits med det arbetet som pågått att söka bidrag, kartlägga inför installation av laddstationer 
och inköp av elbilar 2017. Energiförbrukning i verksamhetslokalerna var felräkning av tidigare 
handläggare.

 Staden anser att rapporten inte visar det arbete som pågått med att förbättra Östersjöns 
vattenkvalitet. I rapporten har endast samverkan och utbildning lyfts fram. Under 
granskningsåren har även blåplanen tagits fram med bl.a. stöd av en naturvärdesinventering 
samt utredningar runt båttoalett tömning.  Förberedelser för våtmarksrestaurering av 
Eriksömaren såsom  bidrag från myndigheter, vattenprover, vattenanmälan till Länsstyrelsen, 
ritningar, upphandlingar etc. har inte heller  redogjorts i rapporten. Hållbar turism lyfts och 
arbetas inom Stockholm Archipelago där Vaxholm är medlem.

 Staden anser att rapporten visar svårigheten med att finna bra indikatorer för upphandling med 
miljökriterier. Denna svårighet att beräkna bästa miljöeffekt delar vi med alla kommunerna i 
nordost samverkan.

Bedömning
Rapporten förtydligar arbetet runt styrning som kan förbättras genom kommunikation och mer lämpliga 
indikatorer. Analysens innehåll är inte komplett men revisionens rekommendationer att göra en bättre 
helhetsbedömning kan vara relevant.

Måluppfyllelse
I rapporten fastslås att  ”det är tämligen oklart om Vaxholms kommun har närmat sig de övergripande 
ambitioner som finns kopplat till en hållbar miljö.”

Staden anser att arbetet är godkänt utifrån de styrdokument som tas fram, aktiviteter som pågår och 
hur frågorna kommuniceras i olika kanaler.  Det pågår ett förbättringsarbete inom alla förvaltningar och 
verksamheter.

Förslagets konsekvenser/utvärdering och utvärdering
Granskningsrapporten lyfter fram att ”ineffektivt miljöarbete riskerar att få negativa konsekvenser från 
lokal till global nivå”. 

Staden anser det pågår aktiviteter som är i linje med Miljöprogrammets intentioner, men att dessa har 
inte kommunicerats tillräckligt och inte heller följts upp på ett adekvat sätt. Utifrån rapportens 
rekommendationer har en halvtidsuppföljning av miljöprogrammet genomförts under hösten 2017.  
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1 Sammanfattning, svar på revisionsfrågor och 
rekommendationer 

KPMG har av Vaxholms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
miljöarbete utifrån Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för 2017.  

Efter genomförd granskning är vår sammantagna bedömning att det finns brister i 
uppföljningen av miljöarbetet i kommunen. Kommunen har under 2015 och 2016 
genomfört insatser i syfte att förbättra miljön och åstadkomma en hållbar ekologisk 
utveckling. Redovisningen kopplad till beslutade nyckeltal i årsredovisningen är dock 
långt ifrån komplett och år 2016 klarades endast målnivån för tre av tretton indikatorer. 
Mot bakgrund av vilka resultat som redovisats beträffande kommunens miljöarbete är 
vår bedömning att det är tämligen oklart om Vaxholms kommun har närmat sig de 
övergripande ambitioner som finns kopplat till en hållbar miljö.  

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig uppföljning av 
miljöarbetet. Den uppföljning som genomförs ger inte klarhet i hur väl kommunens 
övergripande ambitioner med miljöarbetet har infriats. 

1.1 Svar på revisionsfrågor 

 Arbetar staden för att minska energianvändningen och samtidigt öka andelen 
förnyelsebar energi? I sådant fall hur? 

 

- Ja, sådant arbete pågår och beskrivs i avsnitt 3.3. När det gäller att minska 

energianvändningen finns för få data för en heltäckande bedömning av utfallet. 

Beträffande energianvändningen i kommunens egna lokaler har 

energiförbrukningen ökat mellan 2015 och 2016, tvärt emot ambitionen. Inga 

data redovisas när det gäller hur stor andel av energiförbrukningen som är 

förnyelsebar energi. 
 

 Hur ser samverkan med olika aktörer runt hållbar turism ut? Inklusive på öarna 

Rindö, Skarpö, Tynningö och Ramsö. 
 

- Vaxholm samverkar med andra kommuner i landet för att utveckla hållbar 

turism. Arbetet är i ett tidigt skede. Inget riktat arbete har kunnat identifieras 

kopplat till öarna Rindö, Skarpö, Tynningö och Ramsö.   

 

 Hur stor andel av upphandlade varor och tjänster upphandlas med 

miljökriterier? 

 

- Enligt upphandlingschefen görs en bedömning av huruvida miljökriterier ska 

användas vid varje upphandlingstillfälle. Endast i undantagsfall väljs 

miljökriterierna bort. En bedömning gjord av upphandlingsenheten i samband 

med denna granskning gör gällande att miljökriterier generellt sett används i 

cirka 80 % av upphandlingarna. 
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 Hur stor andel av byggmaterial i nyproduktion och underhåll upphandlas med 

miljökriterier?  

 

- Enligt upphandlingschefen görs en bedömning av huruvida miljökriterier ska 

användas vid varje upphandlingstillfälle. Endast i undantagsfall väljs 

miljökriterierna bort. En faktisk uppgift om detta har dock inte kunnat erhållas. 

1.2 Rekommendationer 

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas Kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa redovisningen kopplad till Miljöprogrammet 2014-2020 så att en 
bättre helhetsbedömning kan göras av om de övergripande ambitionerna med 
miljöarbetet infrias. 
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2 Bakgrund 

KPMG har av Vaxholms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
miljöarbete utifrån Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för 2017.  

1999 beslutade Sveriges riksdag att det skulle finnas femton nationella miljökvalitetsmål 
för att ge en långsiktig målbild för miljöarbetet i Sverige. År 2005 tillkom ett sextonde 
miljökvalitetsmål. Utifrån dessa 16 mål har Länsstyrelsen i Stockholms län fastställt sex 
prioriterade regionala mål. De prioriterade målen är god bebyggd miljö, begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft, ingen övergödning, ett rikt växt- och djurliv samt giftfri miljö. 
Dessa mål har lagt grunden till Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020. Därutöver antogs 
en översiktsplan 2013 vars övergripande tema är tillväxt och hållbarhet, något som 
innebär att miljöarbetet i allra högst grad blir väsentligt även för översiktsplanen.  

För att bemöta nuvarande och framtida miljöutmaningar krävs det effektivt och 
systematiskt arbete. Att kommunen organiserar, systematiserar och kommunicerar sitt 
miljöarbete och sin miljöstrategi är en förutsättning för att nå miljömålen. Ett ineffektivt 
miljöarbete riskerar att få negativa konsekvenser från lokal till global nivå.  

Granskningen har utgått från de krav som ställs i Miljöbalken på kommuner för att 
uppnå det övergripande målet om en hållbar utveckling. Dessa krav syftar till att främja 
en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Vidare tas utgångspunkt i de mål som Sveriges 
riksdag och Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat.  

Granskningen tar även hänsyn till de miljökrav som ställs i Lag om offentlig 
upphandling, då två revisionsfrågor berör upphandling.  

2.1 Syfte och revisionsfrågor 

Syftet är att granska kommunstyrelsens styrning och uppföljning av arbetet med 
miljöprogram för Vaxholm 2014-2020.  

Följande frågor ska belysas: 
 

 Arbetar staden för att minska energianvändningen och samtidigt öka andelen 
förnyelsebar energi? I sådant fall hur? 

 

 Hur ser samverkan med olika aktörer runt hållbar turism ut? Inklusive på öarna 

Rindö, Skarpö, Tynningö och Ramsö. 

 

 Hur stor andel av upphandlade varor och tjänster upphandlas med 

miljökriterier? 

 

 Hur stor andel av byggmaterial i nyproduktion och underhåll upphandlas med 

miljökriterier?  

2.2 Avgränsning 

Granskningen omfattar miljöarbetet under åren 2015 och 2016.  
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2.3 Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för 
revisionens analyser och bedömningar. Revisionskriterierna kan ofta hämtas från lagar 
och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. 
Revisionskriterierna kan också ha sin grund i jämförbar praxis.  

Följande revisionskriterier har använts: 

 Miljöbalken 

 Lagen om offentlig upphandling 

 De 16 nationella miljökvalitetsmålen 

 Klimat- och energistrategi för Stockholms län 

2.4 Ansvarig nämnd/styrelse 

Granskningen avser kommunstyrelsen.  

2.5 Projektorganisation 

Granskningen har utförts av Patrik Hellberg, kommunal yrkesrevisor, under ledning av 
Andreas Endrédi, certifierad kommunal revisor.  

2.6 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudier  

 Intervjuer 

 Analys 

 Saklighetsgranskning av rapporten  

De dokument från Vaxholms kommun som granskats är: 

 Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020 

 Energiplan 2015-2020 

 Upphandlingspolicy 

 Hållbarhetsredovisning 2015 & 2016 

 Årsredovisning 2015 & 2016 
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3 Kommunens miljöarbete 

3.1 Styrande dokument – Nationella och regionala krav och 
rekommendationer 

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Dess syfte är att främja en hållbar utveckling 
som gör det möjligt för nuvarande och kommande generationer att leva i en hälsosam 
och god miljö. Miljöbalken berör alla former av åtgärder, oberoende av om de ingår i 
den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet.1 Miljöbalken ska 
tillämpas så att: 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,  

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,  

3. den biologiska mångfalden bevaras,  

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell 
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

Utöver miljöbalken har Riksdagen beslutat att det ska finnas ett övergripande mål för 
miljöpolitiken som bedrivs inom alla verksamheter. Målet är att vi år 2020 ska lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. I samband med detta 
beslutade även riksdagen 16 miljökvalitetsmål som sträcker sig fram till år 2020.2 
Dessa är3: 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft 

 Bara naturlig försurning 

 Giftfri miljö 

 Skyddande ozonskikt 

 Säker strålmiljö 

 Ingen övergödning 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 Myllrande våtmarker 

                                                
1 Naturvårdsverket ”Stöd i miljöarbetet” http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/Information-kopplat-till-miljobalken/  
2 Naturvårdsverket ”De svenska miljömålen – en introduktion”, s. 1 
3 Naturvårdsverket ”De svenska miljömålen – en introduktion”, s. 9-24 
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 Levande skogar 

 Ett rikt odlingslandskap 

 Storslagen fjällmiljö 

 God bebyggd miljö 

 Ett rikt växt och djurliv 

Med utgångspunkt i de 16 nationella målen samt länets kommuners förutsättningar och 
ambitioner har Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram tre målområden med fem 
tillhörande mål som ska stå i fokus för de regionala miljöarbetet. Dessa är: 

 Mål för minskade utsläpp 

- Länets utsläpp av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter minskar 
med 19 procent till år 2020 jämfört med 2005. Verksamheter som regleras av 
handel med utsläppsrätter minskar samtidigt sina utsläpp med 30 procent till år 
2020 

 Mål för energianvändning 

- Regionens energianvändning är 20 procent effektivare år 2020 jämfört med år 
2008, mätt i energiintensitet (tillförd energi per BNP-enhet i fasta priser). 

- De klimatpåverkande utsläpp som energianvändningen ger upphov till minskar 
med 30 procent per invånare till år 2020 (ton CO2-ekvivalenter) jämfört med år 
2005 och med 40 procent till år 2030. 

- År 2020 är 16 procent av energianvändningen inom transportsektorn förnybar 

 Mål för förnybara energikällor 

- Energiproduktionen i länet sker år 2020 till 90 procent med förnybara bränslen, 
spetslastproduktion oräknad. År 2030 sker den till 100 procent med förnybara 
bränslen.  

3.2 Miljöarbete i Vaxholm kommun utifrån Miljöprogram 2014–2020  

Vaxholms kommuns övergripande mål för miljön är att skapa en hållbar miljö i 
kommunen. För att uppnå detta har kommunledningskontoret tagit fram Miljöprogram 
2014–2020. Miljöprogrammet är ett strategidokument som är tänkt att stödja och 
vägleda miljöarbetet i kommunen och nå det övergripande målet. Kommunen redovisar 
arbetet med hållbar utveckling varje år i sin hållbarhetsredovisning.  

Det har identifierats sex stycken fokusområden som står i centrum i miljöprogrammet. 
Dessa är:  

 Var miljösmart i vardagen 

 Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön 

 Minska klimatpåverkan 

 Säkra biologisk mångfald 
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 Klimatanpassa 

 Giftfri miljö (tillkom 2015) 

Kopplat till varje fokusområde finns det strategiska åtgärder. Därutöver har det kopplats 
nyckeltal till de strategiska åtgärderna.  

                     Figur 1: Måluppfyllelse  

I kommunens årsredovisningar 
redogörs det till viss del för 
nyckeltalsresultat kopplat till 
miljöarbetet. Som illustreras i figur 1 
nådde kommunen år 2015 målnivån 
för åtta av nyckeltalen och lyckades 
inte nå målnivån för fyra av 
nyckeltalen. Resultatet för ett 
nyckeltal redovisades inte. År 2016 
nådde kommunen målnivån för tre 
av nyckeltalen och lyckades inte nå 
målnivån för fem av nyckeltalen. 
Resultatet för fem nyckeltal 
redovisades inte. Det innebär att 
kommunen inte uppnådde målnivån 
eller inte redovisade resultat för 10 av 13 nyckeltal i årsredovisning 2016. Därutöver 
redogjordes det för att kommunen år 2016 placerat sig på 46:e plats av landets 290 
kommuner i Aktuell hållbarhets miljöranking och att detta dessutom innebar en 
förbättring med tretton platser jämfört med 2015. Kommunens egen bedömning är att 
arbetet med att nå ekologisk hållbarhet uppnått betyget godkänt både 2015 och 2016. 

Kommunens tar fram en hållbarhetsredovisningar sedan år 2014. Den innehåller en 
redogörelse av vad som genomförts, vad som kommer att prioriteras framöver samt 
vilka utmaningar Vaxholm står inför i arbetet med hållbar utveckling. Redovisningen är 
uppdelad i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  

I Miljöprogram 2014-2020 beskrivs de strategiska åtgärderna för att bli miljösmart i 
vardagen. Åtgärderna utgår ifrån att öka medvetenheten internt hos kommunens 
anställda och kommunens invånare, förbättra avfallshanteringen samt att planera för 
bebyggelsemiljöer och inomhusklimat som är energieffektiva. Arbetet har bland annat 
inneburit att en ny energiplan tagits fram. Därutöver pågår enligt miljöstrategen insatser 
för att öka medvetenheten hos kommunens anställda, något som har lett till att fler 
medarbetare är involverade i miljöarbetet sedan miljöprogrammet inrättades.  

För att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön har fokus riktats mot att utbilda och öka 
medvetenheten kring vattenrelaterade frågor samt samverka inom kommunen och med 
andra kustkommuner runt båtliv och hållbar turism. För en mer genomgående 
redogörelse för arbetet med hållbar turism se avsnitt 3.3. I utbildningssyfte har det 
anordnats temadagar för elever i årskurs 9. Under temadagarna fokuserar eleverna på 

frågor kring bland annat vattenmiljö.  

Insatserna för att säkra biologisk mångfald och giftfri miljö har en nära koppling till 
varandra. Kommunens gärningar utgår till stor del från att planera med hänsyn till 
biologisk mångfald och informera/utbilda om biologisk mångfald.  
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Åtgärderna för att minska klimatpåverkan och för att klimatanpassa, beskrivs i avsnitt 
3.2. 

3.2.1 Kommentar 

Vaxholms kommuns miljöprogram har formats med tydlig koppling till de nationella och 
regionala mål som tagits fram för miljöarbete.  

Kommunen redovisar vissa utfall inom miljöområdet i sin årsredovisning. 
Redovisningen kopplad till beslutade nyckeltal är inte komplett. Situationen i detta 
avseende har också försämrats från 2015 till 2016 eftersom antalet nyckeltal där 
resultat saknats har ökat från ett till fem. 

Utfallet innebär att färre målnivåer klaras 2016 jämfört med 2015 (3 jämfört med 8). 

I årsredovisningarna bedömer kommunen att resultatet sammantaget når betyget 
”godkänt”. Trots att kommunen också återger sin placering i Aktuell hållbarhets 
miljöranking (och att placeringen har förbättrats) så ges ingen närmare bakgrund till 
denna bedömning.  

Mot bakgrund av vilka resultat som redovisats beträffande kommunens miljöarbete är 
vår bedömning snarare att det är tämligen oklart om Vaxholms kommun har närmat sig 
de övergripande ambitioner som finns kopplat till en hållbar miljö.  

3.3 Minskad energianvändning och ökad förnyelsebar energi? 

Arbetet utifrån Miljöprogram 2014-2020 har inneburit att kommunen tagit fram en ny 
energiplan. Syftet med energiplanen är att den ska främja hushållningen med energi 
och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Kommunen har därutöver i 
Miljöprogram 2014–2020 beslutat att en strategisk åtgärd är att ta fram en 
klimatanpassningsplan. Det har ännu inte skett.  

För att minska energianvändningen har det bland annat fokuserats på bilkörning internt 
i kommunens verksamhet. Det har bland annat genomförts planering för bilresorna 
med exempelvis samåkning och ruttoptimering för hemtjänsten. Därutöver har det 
införskaffats elcyklar som är en del i satsningen för att minska energianvändningen. 
Dessa åtgärder har resulterat i färre bilresor. Enligt kommunens miljöstrateg bör 
kommunpersonalens tjänsteresor med bil kunna minska ytterligare.  

Enligt kommunens miljöstrateg har kommunen sedan 2016 infört nyckeltalet ”Antalet 
digitala möten”. Det innebär att digitala möten uppmuntras i syfte att undvika onödig 
bilkörning. Nyckeltalet redovisades i årsredovisningen för 2016 men målnivån 
uppnåddes inte. Totalt registrerades endast två digitala möten. I energiplanen listas en 
rad nyckeltal kopplade till energianvändningen i kommunen. Dessa är indelade i tre 
kategorier: Vaxholms stad, kommunen som organisation samt utsläpp. Enligt 
energiplanen ska dessa redovisas årligen.  

En av åtgärderna i energiplanen är att kommunens fastigheter har kartlagts i syfte att 
minska energianvändningen. Som hjälp i arbetet finns en särskilt tillsatt 
fastighetsgrupp. Till exempel har traditionell belysning bytts ut till mer energieffektiv 
belysning. En del i kartläggningen har inneburit att säkerställa att energieffektivisering 
sker vid renoveringar av kommunens fastigheter. Arbetet med energieffektivisering av 
verksamhetslokaler ledde till förbättrat resultat under 2015 då både elförbrukningen 
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och fjärrvärmeförbrukningen minskade tydligt. År 2016 ökade däremot elförbrukningen 
från 93 KWh/år/m2 till 124 KWh/år/m2 i kommunens verksamhetslokaler. 
Fjärvärmeförbrukningen ökade från 130 KWh/år/m2 till 154 KWh/år/m2 i kommunens 
verksamhetslokaler under samma år.  

3.3.1 Kommentar 

I årsredovisningarna och hållbarhetsredovisningarna för 2015 och 2016 redogörs det 
för några av nyckeltalen som listats i energiplanen, dock är inte heller denna 
redovisning komplett. Det gör det svårt att bedöma hur väl arbetet med att minska 
energianvändningen i sin helhet fallit ut. Kommunen gör följaktligen inte heller någon 
samlad bedömning. När det gäller energiförbrukning i kommunens verksamhetslokaler 
har en försämring redovisats. Anledningen till ökningen är oklar.  

Inga data redovisas när det gäller hur stor andel av energiförbrukningen som är 
förnyelsebar energi. Kommunen har genomfört insatser för att öka andelen 
förnyelsebar energi. En klimatanpassningsplan har dock inte upprättas trots att drygt 
tre år förflutet sedan miljöprogrammet antogs. Med anledning av att det är en av de 
strategiska åtgärderna för att klimatanpassa kommunen bör planen tas fram så snart 
som möjligt.  

3.4 Hållbar turism 

Det finns ingen vedertagen definition av uttrycket hållbar turism. Globalportalen, en 
samling av 56 organisationer (bland annat Naturskyddsföreningen) som arbetar med 
utveckling och förbättring, definierar uttrycket enligt följande: 

”En hållbar turism är en turism där vi tar hänsyn till de sociala, miljömässiga och 
ekonomiska konsekvenserna av vårt resande. Helt enkelt en turism där vi reser på ett sätt 
som främjar människa och miljö och som gynnar lokalbefolkningen på turistorter.”4 

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) gör 
tillägget att det kopplat till arbetet med hållbar turism ingår att utbilda och informera om 
hållbar turism.5 

Varken något av de 16 nationella målen eller de 5 regionala målen fokuserar på turism. 
I kommunens Miljöprogram för 2014-2020 beskrivs hållbar turism endast som en 
strategisk åtgärd i syfte att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. Det finns inga mål 
beskrivna för hållbar turism i miljöprogrammet.  

I samtal med näringslivsansvarig har det framkommit att det finns mål som 
verksamheten själva har satt upp rörande hållbar turism. Kopplat till målen finns det 
även nyckeltal samt tillvägagångsätt för att uppnå målen. Varken målen eller 
insatserna är direkt riktade mot specifika geografiska delar av Vaxholm. De mål som 
satts upp är: 

 Bidra till en mer hållbar besöksnäring genom att erbjuda broschyrer som 
PDF:er på webbsidan.  

                                                
4 ”Vad är hållbar turism?”, Globalportalen: http://globalportalen.org/artiklar/nyhet/vad-ar-hallbar-turism  
5 ”TEACHING AND LEARNING FOR A SUSTAINABLE FUTURE”, UNESCO 
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod16.html  
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 Bidra till en mer hållbar besöksnäring genom att erbjuda cykeluthyrning på 
turistbyrån och uppmuntra besökare att ta sig runt i kommunen på cykel istället 
för med motordrivna fordon. 

De nivåsatta nyckeltalen är:  

 50 % av Turistbyråns egenproducerade broschyrer ska finnas 
nedladdningsbara på hemsidan.  

 Ökning med 10 % av antal uthyrda cyklar i Turistbyrån. Nyckeltalet mäts med 
hjälp av Turistbyråns uthyrningsstatistik. 

Tillvägagångssätt: 

 Lägg upp egenproducerade broschyrer som nedladdningsbara PDF på 
hemsidan.  

 Göra cykelkarta med tips och utflyktsmål i kommunen. 

 Informera om cykeluthyrning på turistwebben. 

Näringslivsansvarig menar att Vaxholms kommun, i likhet med många andra 
kommuner i Sverige, ännu inte nått ända fram i arbetet med hållbar turism. I dagsläget 
utforskar aktörerna vad hållbar turism innebär för att längre fram kunna sätta upp mål 
och finna tillvägagångssätt för att uppnå målen. Befintliga mål kan enligt kommunens 
näringslivsansvarig ses som punktinsatser i ett tidigt skede av utvecklingen av hållbar 
turism. Näringslivsansvarig diskuterar i möten med andra kommuner hur hållbar turism 
ska utvecklas. I övrigt sker ingen uttalad samverkan med andra aktörer rörande hållbar 
turism finns. Vaxholm har bland annat deltagit i ett projekt där en miljöfärja driven på el 
trafikerar sträckan Vaxön-Vaxholmen.  

3.4.1 Kommentarer 

Kommunen arbetar med att utveckla en hållbar turism i Vaxholm. Ett exempel på det är 
testet av en eldriven färja. De mål som idag finns för hållbar turism kan ses som 
punktinsatser i ett tidigt skede av arbetet med utveckling av hållbar turism. De är dock 
inte tillräckliga för att kunna avgöra om de egentliga ambitionerna med en hållbar 
turism infrias.  

Med anledning av att Vaxholms kommun lockar till sig många turister varje år blir 
arbetet med hållbar turism viktigt för miljöarbetet som helhet i kommunen. Som ovan 
nämnts beskrivs hållbar turism i Miljöprogram 2014-2020 endast som strategisk åtgärd 
för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. Med tanke på den stora turistnäringen finns 
det anledning att tydligt framföra vikten av en hållbar turism i kommunens framtida 
miljöprogram.  

Inget riktat arbete har kunnat identifieras kopplat till öarna Rindö, Skarpö, Tynningö och 
Ramsö.  

3.5 Upphandling utifrån miljökrav 

Upphandslingsmyndigheten beskriver vikten av upphandling med miljöhänsyn på 
följande sätt: ”Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att 
ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och 
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till att nå de nationella miljökvalitetsmålen”.6 Det är möjligt för myndigheter att 
diskvalificera anbudsgivare som gjorts sig skyldiga till brott mot miljölagstiftning. Det 
finns dock ingen skyldighet för upphandlande myndigheter att genomföra 
efterforskningar eller rutinmässigt begära att leverantören bifogar handlingar som visar 
att det inte finns grund för uteslutning på grund av brott.  

4 Kap 3§ Lag (2016:1145) om offentlig upphandling gör gällande att ”En upphandlande 
myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig 
upphandling om upphandlingens art motiverar detta”. 

Vaxholms kommuns upphandlingspolicy antogs 2011 och är vid tiden för granskningen 
på väg att uppdateras. Av upphandlingspolicyn framgår att kommunen ska ”Beakta 
miljöhänsyn och sociala hänsyn om upphandlingens art motiverar detta”. 
Upphandlingschefen uppger att miljöhänsyn beaktas vid varje upphandling och att det 
vid varje upphandling genomförs en professionell bedömning utifrån begreppet hållbar 
utveckling. Då vägs ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet in för att göra en 
upphandling som på bästa sätt bidrar till en hållbar utveckling.  

Upphandlingsenheten har gjort en grov uppskattning av hur många upphandlingar som 
har miljökrav. De har kommit fram till att det är cirka 80 % av upphandlingarna som har 
det. I de speciella fall där det inte finns med miljökriterier gäller upphandlingen IT-
system och liknande där miljökriterier inte anses relevanta. Anledningen till 
upphandlingsenheten behövt uppskatta andelen upphandlingar med miljökriterier är att 
de inte har exakt uppgifter, då uppgifterna ibland finns hos deras samarbetspartner 
som varit värd för upphandlingar. Det I årsredovisningen för 2016 var ett nyckeltal 
”Andel upphandlingar med avancerade miljökriterier”. Som utfall redovisas att 0 % av 
upphandlingarna gjordes med avancerade miljökriterier. Ingen kommentar kring 
anledningen till detta lämnas.  

Upphandlingschefen menar att samtliga upphandlingar som har en miljöpåverkan 
också innehåller miljökriterier. Även vid upphandling av tjänster från byggföretag ställs 
miljökrav. Kommunen saknar däremot en tydlig uppföljning av hur stor del av 
upphandlingarna avseende byggmaterial i nyproduktion och i underhåll som innehåller 
miljökriterier.  

3.5.1 Kommentar  

Upphandlingsenheten genomför vid varje upphandling en avvägning av social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet, enligt upphandlingschefen. Detta gäller således 
även upphandlingar av byggmaterial. Sedan används miljökriterier i de upphandlingar 
där sådana anses vara relevanta. I en bedömning gjord av upphandlingsenheten i 
samband med denna granskning används miljökriterier i cirka 80 % av 
upphandlingarna. Mot denna bakgrund är vår bedömning att upphandlingsenheten i 
Vaxholm således beaktar miljöhänsyn.  

Då ingen systematisk uppföljning sker av hur många upphandlingar som innehåller 
miljökriterier finns inte heller någon data om exakt hur stor andel av byggmaterialen 
som innehåller miljökriterier.  

 

                                                
6 Upphanslingsmyndigheten, ”Hållbarhet”: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/  
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-02-08

Änr KS 2017/102.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 3 Motion från Tim Åström (WP) avseende en reglering av Vaxholms 
stads arvodesreglemente

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning
Tim Åström (WP) yrkar i rubricerad motion att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa 
arvodesersättning för ersättare i stadens samtliga nämnder, beredningar, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige i syfte att åstadkomma ett effektivt nyttjande av kommunala skattemedel.

I Vaxholms stad är det arvodeskommittén som hanterar och bereder frågor som rör de förtroendevaldas 
arvoden och kommer med förslag till eventuella förändringar som sedan beslutas av 
kommunfullmäktige. Arvodesreglementet ses över inför varje ny mandatperiod och förändringar under 
pågående mandatperiod bör inte göras om inte särskilda omständigheter kräver det. Detta för att 
undvika en situation där de sittande förtroendevalda beslutar om arvoden till sig själva. 
Arvodeskommittén kommer att sammankallas i god tid innan valet, för att diskutera 
arvodesreglementet för kommande mandatperiod. Förslagen som tas upp i denna motion kan därmed 
diskuteras när arvodeskommittén sammanträder. 

I övrigt lämnar kommunledningskontoret följande kommentar till motionärens yrkande. I Vaxholms stad 
utgår inga inläsningsarvoden eller andra fasta arvoden till förtroendevalda med undantag för 
ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott och planeringsutskott samt för nämndernas presidium. 
Arvode utgår istället för närvarande ledamöter och ersättare vid sammanträden. Inför sammanträden i 
stadens politiska organ förväntas både ledamöter och ersättare att läsa de sammanträdeshandlingar 
med beslutsunderlag som ligger till grund för de beslut som sedan fattas vid sammanträdena. 
Motionärens yrkande skulle innebära att ersättare som läser in sammanträdeshandlingar och deltar vid 
sammanträden, men inte tjänstgör, inte skulle få någon ersättning alls. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.     

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arvodeskommitténs förslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag ARV/2017-11-27 § 3

Protokollsutdrag KSAU/2017-08-30 § 41

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2017-08-14

Motion av Tim Åström (WP) avseende reglering av Vaxholms stads arvodesreglemente för ersättare i 
kommunens politiska organ. 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Akt
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Protokoll Arvodeskommittén
2017-11-27

Änr KS 2017/102.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 3 Motion från Tim Åström (WP) avseende en reglering av Vaxholms 
stads arvodesreglemente

Arvodeskommittén föreslår kommunstyrelsen tillstryka kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning
Tim Åström (WP) yrkar i rubricerad motion att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa 
arvodesersättning för ersättare i stadens samtliga nämnder, beredningar, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige i syfte att åstadkomma ett effektivt nyttjande av kommunala skattemedel.

I Vaxholms stad är det arvodeskommittén som hanterar och bereder frågor som rör de förtroendevaldas 
arvoden och kommer med förslag till eventuella förändringar som sedan beslutas av 
kommunfullmäktige. Arvodesreglementet ses över inför varje ny mandatperiod och förändringar under 
pågående mandatperiod bör inte göras om inte särskilda omständigheter kräver det. Detta för att 
undvika en situation där de sittande förtroendevalda beslutar om arvoden till sig själva. 
Arvodeskommittén kommer att sammankallas i god tid innan valet, för att diskutera 
arvodesreglementet för kommande mandatperiod. Förslagen som tas upp i denna motion kan därmed 
diskuteras när arvodeskommittén sammanträder. 

I övrigt lämnar kommunledningskontoret följande kommentar till motionärens yrkande. I Vaxholms stad 
utgår inga inläsningsarvoden eller andra fasta arvoden till förtroendevalda med undantag för 
ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott och planeringsutskott samt för nämndernas presidium. 
Arvode utgår istället för närvarande ledamöter och ersättare vid sammanträden. Inför sammanträden i 
stadens politiska organ förväntas både ledamöter och ersättare att läsa de sammanträdeshandlingar 
med beslutsunderlag som ligger till grund för de beslut som sedan fattas vid sammanträdena. 
Motionärens yrkande skulle innebära att ersättare som läser in sammanträdeshandlingar och deltar vid 
sammanträden, men inte tjänstgör, inte skulle få någon ersättning alls. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.     

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2017-08-14

Motion av Tim Åström (WP) avseende reglering av Vaxholms stads arvodesreglemente för ersättare i 
kommunens politiska organ. 

Beslut KSAU 2017/§41 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Akt
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-08-30

Änr KS 2017/102.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 41 Svar på motion av Tim Åström (WP) avseende reglering av 
Vaxholms stads arvodesreglemente för ersättare i kommunens 
politiska organ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Motionen remitteras till arvodeskommittén.

2. Förvaltningen uppdras att göra redaktionella ändringar. 

Ärendebeskrivning
Tim Åström (WP) yrkar i rubricerad motion att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa 
arvodesersättning för ersättare i stadens samtliga nämnder, beredningar, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige i syfte att åstadkomma ett effektivt nyttjande av kommunala skattemedel.

I Vaxholms stad är det arvodeskommittén som hanterar och bereder frågor som rör de förtroendevaldas 
arvoden och kommer med förslag till eventuella förändringar som sedan beslutas av 
kommunfullmäktige. Arvodesreglementet ses över inför varje ny mandatperiod och förändringar under 
pågående mandatperiod bör inte göras om inte särskilda omständigheter kräver det. Detta för att 
undvika en situation där de sittande förtroendevalda beslutar om arvoden till sig själva. 
Arvodeskommittén kommer att sammankallas i god tid innan valet, för att diskutera 
arvodesreglementet för kommande mandatperiod. Förslagen som tas upp i denna motion kan därmed 
diskuteras när arvodeskommittén sammanträder. 

I övrigt lämnar kommunledningskontoret följande kommentar till motionärens yrkande. I Vaxholms stad 
utgår inga inläsningsarvoden eller andra fasta arvoden till förtroendevalda med undantag för 
ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott och planeringsutskott samt för nämndernas presidium. 
Arvode utgår istället för närvarande ledamöter och ersättare vid sammanträden. Inför sammanträden i 
stadens politiska organ förväntas både ledamöter och ersättare att läsa de sammanträdeshandlingar 
med beslutsunderlag som ligger till grund för de beslut som sedan fattas vid sammanträdena. 
Motionärens yrkande skulle innebära att ersättare som läser in sammanträdeshandlingar och deltar vid 
sammanträden, men inte tjänstgör, inte skulle få någon ersättning alls. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.     

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2017-08-14

Motion av Tim Åström (WP) avseende reglering av Vaxholms stads arvodesreglemente för ersättare i 
kommunens politiska organ. 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Akt
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Tjänsteutlåtande
2017-08-14

Änr KS 2017/102.008
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion av Tim Åström (WP) avseende reglering av Vaxholms 
stads arvodesreglemente för ersättare i kommunens politiska organ

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning
Tim Åström (WP) yrkar i rubricerad motion att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa 
arvodesersättning för ersättare i stadens samtliga nämnder, beredningar, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige i syfte att åstadkomma ett effektivt nyttjande av kommunala skattemedel.

I Vaxholms stad är det arvodeskommittén som hanterar och bereder frågor som rör de förtroendevaldas 
arvoden och kommer med förslag till eventuella förändringar som sedan beslutas av 
kommunfullmäktige. Arvodesreglementet ses över inför varje ny mandatperiod och förändringar under 
pågående mandatperiod bör inte göras om inte särskilda omständigheter kräver det. Detta för att 
undvika en situation där de sittande förtroendevalda beslutar om arvoden till sig själva. 
Arvodeskommittén kommer att sammankallas under våren 2018, i god tid innan valet, för att diskutera 
arvodesreglementet för kommande mandatperiod. Förslagen som tas upp i denna motion kan därmed 
diskuteras när arvodeskommittén sammanträder 2018. 

I övrigt lämnar kommunledningskontoret följande kommentar till motionärens yrkande. I Vaxholms stad 
utgår inga inläsningsarvoden eller andra fasta arvoden till förtroendevalda med undantag för 
ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott och planeringsutskott samt för nämndernas presidium. 
Arvode utgår istället för närvarande ledamöter och ersättare vid sammanträden. Inför sammanträden i 
stadens politiska organ förväntas både ledamöter och ersättare att läsa de sammanträdeshandlingar 
med beslutsunderlag som ligger till grund för de beslut som sedan fattas vid sammanträdena. 
Motionärens yrkande skulle innebära att ersättare som läser in sammanträdeshandlingar och deltar vid 
sammanträden, men inte tjänstgör, inte skulle få någon ersättning alls. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.     

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef

97



Tjänsteutlåtande
2017-08-14

Änr KS 2017/102.008
2 av 2

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2017-08-14

Motion av Tim Åström (WP) avseende reglering av Vaxholms stads arvodesreglemente för ersättare i 
kommunens politiska organ. 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Akt
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Motion avseende en reglering av Vaxholms stads arvodesreglemente

för ersättare i kommunens politiska organ

Tim Åström

May 2017

1 Inledning

Politiken i det demokratiska samhället är en viktig del för en optimal utveckling av vare sig kommun,
landsting eller stat i dess helhet. S̊aledes dedikeras ansvaret mot de fritidspolitiker i kommunala nämnder
respektive utskott, för vilka företräder en viss ideologi för sina olika partier. Denna utveckling av demokratin
bör i största utsträckning beaktas extra mycket, men fortfarande med hänsyn taget till principen för god
ekonomisk hush̊allning av skattemedel.

Grundersättning för en förtroendevald är satt till 581:- för första timmen, och sedan 74:- per 30 minuter
som genomförts. Givetvis skall en tjänstgörande ledamot arvoderas de av kommunfullmäktige fastställda
belopp som gäller, men att ersättare under kommunala sammanträden arvoderas en likvärdig summa finner
undertecknad skribent mycket opassande med hänsyn till beaktande av en god ekonomiskt hush̊allning.

Med andra ord ser undertecknad ingen anledningen till varför icke ordinarie ledamöter skall arvoderas, efter-
som att det i praktiken (eventuellt) inte bidrar särskilt mycket till en signifikant utveckling av kommunen.
Som tidigare nämnt, den kommunala demokratin är att betrakta som viktig, men den skulle lika gärna
kunna upprätth̊allas och förvaltas av ordinarie ledamöter i kommunens olika politiska organ. P̊a s̊a sätt
kan vi åstadkomma ett bättre resursnyttjande av kommunens ekonomi, och i synnerhet kommuninv̊anarnas
skattemedel.

2 Yrkande

• Motionären yrkar p̊a att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa arvodesersättning för ersättare i
stadens samtliga nämnder, beredningar, kommunstyrelse och kommunfullmäktige i syfte att åstadkomma
ett effektivt nyttjande av kommunala skattemedel.

Tim Åström

Waxholmspartiet - Borgerligt alternativ

1
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-02-08

Änr KS 2017/141.790
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 2 Ej verkställda gynnande beslut 2017 Kvartal 3

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 2017, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för socialtjänstlagen har ett beslut gällande beviljande av särskilt boende inte 
verkställts med anledning av avsaknad av ledig plats i kommunen. Beslutet har verkställts under oktober 
månad, och den enskilde var i avvaktan inflyttning beviljad hemtjänst i hemmet.

Inom lagrummet för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har två beslut gällande 
ledsagning inte verkställts med anledning av att utförare inte hittat lämplig ledsagare. Rekrytering pågår.

Ett beslut gällande avlösarservice har inte verkställts med anledning av att utförare inte hittat lämplig 
avlösare. Rekrytering pågår. I avvaktan detta har den enskilde beviljats utökade dygn på kortidsvistelse.

Ett beslut gällande daglig verksamhet har fortsatt inte verkställts. Den enskilde är erbjuden insatsen 
men har tackat nej till erbjuden utförare inom stadens regi. Beslut om avslag gällande särskilt önskemål 
kring utförare har överklagats och överlämnats till Förvaltningsrätten för prövning.

Sammanställning av ej verkställda beslut
Datum 171001, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende 98 0 1

Datum 171001, lagrum LSS

Bifall ledsagarservice 242 1 0

Bifall ledsagarservice 102 1 0

Bifall avlösarservice 142 0 1

Bifall Daglig verksamhet 183 0 1

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN/2017-12-12 § 105

Tjänsteutlåtande, Sara Ahrén, 2017-11-30
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Protokoll
2018-02-08

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén, socialförvaltningen

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Protokoll Socialnämnden
2017-12-12

Änr SN 2017/42.790
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 105 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 2017

Socialnämndens beslut
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 2017, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för socialtjänstlagen har ett beslut gällande beviljande av särskilt boende inte 
verkställts med anledning av avsaknad av ledig plats i kommunen. Beslutet har verkställts under oktober 
månad, och den enskilde var i avvaktan inflyttning beviljad hemtjänst i hemmet.

Inom lagrummet för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har två beslut gällande 
ledsagning inte verkställts med anledning av att utförare inte hittat lämplig ledsagare. Rekrytering pågår.

Ett beslut gällande avlösarservice har inte verkställts med anledning av att utförare inte hittat lämplig 
avlösare. Rekrytering pågår. I avvaktan detta har den enskilde beviljats utökade dygn på kortidsvistelse.

Ett beslut gällande daglig verksamhet har fortsatt inte verkställts. Den enskilde är erbjuden insatsen 
men har tackat nej till erbjuden utförare inom stadens regi. Beslut om avslag gällande särskilt önskemål 
kring utförare har överklagats och överlämnats till Förvaltningsrätten för prövning.

Sammanställning av ej verkställda beslut
Datum 171001, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende 98 0 1

Datum 171001, lagrum LSS

Bifall ledsagarservice 242 1 0

Bifall ledsagarservice 102 1 0

Bifall avlösarservice 142 0 1

Bifall Daglig verksamhet 183 0 1

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Sara Ahrén, 2017-11-30
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Protokoll
2017-12-12

2 av 2

Socialnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén, socialförvaltningen

Akt

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Tjänsteutlåtande
2017-12-01

Änr SN 2017/42.790
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2017

Förslag till beslut
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 2017, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för socialtjänstlagen har ett beslut gällande beviljande av särskilt boende inte 
verkställts med anledning av avsaknad av ledig plats i kommunen. Beslutet har verkställts under oktober 
månad, och den enskilde var i avvaktan inflyttning beviljad hemtjänst i hemmet.

Inom lagrummet för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har två beslut gällande 
ledsagning inte verkställts med anledning av att utförare inte hittat lämplig ledsagare. Rekrytering pågår.

Ett beslut gällande avlösarservice har inte verkställts med anledning av att utförare inte hittat lämplig 
avlösare. Rekrytering pågår. I avvaktan detta har den enskilde beviljats utökade dygn på kortidsvistelse.

Ett beslut gällande daglig verksamhet har fortsatt inte verkställts. Den enskilde är erbjuden insatsen 
men har tackat nej till erbjuden utförare inom stadens regi. Beslut om avslag gällande särskilt önskemål 
kring utförare har överklagats och överlämnats till Förvaltningsrätten för prövning.

Sammanställning av ej verkställda beslut
Datum 171001, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende 98 0 1

Datum 171001, lagrum LSS

Bifall ledsagarservice 242 1 0

Socialförvaltningen
Sara Ahren
Enhetschef
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Tjänsteutlåtande
2017-12-01

Änr SN 2017/42.790
2 av 2

Bifall ledsagarservice 102 1 0

Bifall avlösarservice 142 0 1

Bifall Daglig verksamhet 183 0 1

Bedömning
Förvaltningen har tecknat avtal med extern leverantör för rekrytering av avlösare och ledsagare inom 
lagrummet LSS. 

Avseende beslut om daglig verksamhet har vi valt att inte köpa plats i annan kommun då insatsen kan 
erbjudas i kommunen, och avvaktar Förvaltningsrättens dom i ärendet. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Sara Ahrén, 2017-11-30

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Agneta Franzén, socialförvaltningen

Akt

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Hej.

På uppdrag av Tommy Nee som nyligen valts till revisor i Vaxholms stad vill jag/vi 
informera om att det föreligger ett valbarhetshinder på honom enligt, Kommunallagen 4 
kap. 6a §, som måste åtgärdas. Valbarhetshindret uppkommer på grund av att hans fru 
(närstående) är ledamot i Socialnämnden. Förhållandet åtgärdas genom att 
kommunfullmäktige fattar ett nytt beslut på februarisammanträdet där Tommy väljs till 
revisor, med undantag för Socialnämnden.

Vi utgår från att detta ärende tas upp på kommande fullmäktigesammanträde så att 
problemet är åtgärdat innan revisorerna ska skriva på revisionsberättelsen för 2017.

Vänliga hälsningar

Anders Haglund
förtroendevald revisor
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Sigrid Arnamo

För vidarbefodran till

Valnämnden

Fvb till Kommunfullmäktige

Härmed uppsäger jag mitt uppdrag som ersättare

I Arvodesnämnden.

Vaxholm 2018-02-05

Lisbeth Hjalmarsson Grunditz
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