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Protokoll Kommunfullmäktige
2018-02-19

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

Kommunfullmäktiges beslut
Närvarande ledamöter, tjänstgörande ersättare och icke tjänstgörande ersättare redovisas i upprops- 
och omröstningslista (bilaga 1 till protokollet). 

Till protokollsjusterare tillika rösträknare utses Lars Wessberg (M) och Margaretha Pettersson (S). 

Protokollet från dagens sammanträde justeras på kommunkansliet senast kl. 18.00 torsdagen den 22:e 
februari.

Föredragningslista enligt kallelsen fastställs.  
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1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 2 Enkel fråga till Lars Lindgren (M)

Kommunfullmäktiges beslut
Bengt Sandell (S) har till Kommunstyrelsens ordförande Lars Lindgren ställt en fråga angående 
skyddsrummen på Norrberget samt rivningsentreprenaden av Norrberget.

Efter att fullmäktiges ordförande läst upp frågan för kommunfullmäktiges ledamöter och fått den 
godkänd besvaras den av Lars Lindgren (M).
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1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 3 Återremitterat ärende - Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning

Kommunfullmäktiges beslut
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
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Jonas Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med ändring av arbetsordningens §§ 
9 och 12 i enlighet med bilaga 2 till protokollet. 

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsen förslag mot Jonas Forsbergs (S) yrkande 
avseende arbetsordningen § 9 och finner bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsen förslag mot Jonas Forsbergs (S) yrkande 
avseende arbetsordningen § 12 och finner bifall till kommunstyrelsens förslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2018-02-08 § 16

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
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Kopia på beslutet till
För åtgärd: Sigrid Arnamo, klk

För kännedom: Kristoffer Staaf, klk
Marie Wiklund, klk
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Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 4 Hemställan om inrättande av verksamhetsområden för Storäng 
östra

Kommunfullmäktiges beslut
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
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag, KS/2018-02-08 § 8

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

Kommunfullmäktiges beslut
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
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Sara Strandberg (V) och Jonas Forsberg (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens beslutsförslag.

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

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunfullmäktige:

Ja röstar: den som bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Nej röstar: den som bifaller Sara Strandbergs (V) och Jonas Forsbergs (S) yrkande.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 18 ja-röster mot 12 nej-röster (1 frånvarande) bifaller 
kommunstyrelsens beslutsförslag (se bilaga 1 till protokollet).
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Handlingar
Protokollsutdrag, KS/2018-02-08 § 9

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

Kommunfullmäktiges beslut
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
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag, KS/2018-02-08 § 12

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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§ 7 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2017

Kommunfullmäktiges 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
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag, KS/2018-02-08 § 13

Protokollsutdrag KSAU/2018-01-24 § 7

Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet 2017-12-31, 2018-01-08
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Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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§ 8 Svar på revisionsrapport: Granskning av miljöarbetet utifrån 
Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras enligt regeln om minoritetsåterremiss. 

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 
och inköp av elbilar 2017. Energiförbrukning i verksamhetslokalerna var felräkning av tidigare 
handläggare.

15



Protokoll
2018-02-19

2 av 3

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

 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
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Sara Strandberg (V) yrkar att ärendet återremitteras med motivering i enlighet med bilaga 3 till 
protokollet. 

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.

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

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunfullmäktige:

Ja röstar: den som vill att ärendet avgörs idag. 

Nej röstar: den som vill att ärendet återremitteras enligt Sara Strandbergs (V) yrkande. 

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 16 ja-röster mot 12 nej-röster och 2 avstår (1 
frånvarande) återremitterar ärendet enligt regeln om minoritetsåterremiss (se bilaga 1 till protokollet).

Handlingar
Protokollsutdrag, KS 2018-02-08 § 10

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
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Protokoll
2018-02-19

3 av 3

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

För kännedom: Marie Wiklund, KLK 
Koray Kahruman, KLK 
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Protokoll Kommunfullmäktige
2018-02-19

Änr KS 2017/102.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

Kommunfullmäktiges beslut
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
Lars Lindgren (M) och Ingemar Wemmenhög (WP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag, KS/2018-02-08 § 3

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
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Protokoll Kommunfullmäktige
2018-02-19

Änr KS 2017/141.790
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 10 Ej verkställda gynnande beslut 2017 Kvartal 3

Kommunfullmäktiges 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
Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
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Protokoll
2018-02-19

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
Protokollsutdrag, KS/2018-02-08 § 2

Protokollsutdrag, SN/2017-12-12 § 105

Tjänsteutlåtande, Sara Ahrén, 2017-11-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén, socialförvaltningen

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Protokoll Kommunfullmäktige
2018-02-19

Änr KS 2014/112.110
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 11 Val och entlediganden

Kommunfullmäktiges beslut
Entlediganden:

Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i arvodeskommittén. 

Val: 

Rickard Gille (WP) väljs till ny ersättare i arvodeskommittén med fastställd mandatperiod 2018-02-22 – 
2018-12-31.

Med anledning av valbarhetshinder undantas Tommy Nee (C) från uppdraget som revisor i 
socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Tommy Nee (C) valdes som revisor vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-25 § 51. Då 
närstående till Tommy Nee (C) valts som ledamot i socialnämnden har valbarhetshinder uppstått för 
honom avseende uppdraget som revisor för socialnämnden. Tommy Nee (C) ska därför undantas 
uppdraget som revisor för socialnämnden. 

Handlingar
Begäran om entledigande från arvodeskommittén från Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP), 2018-02-05

Meddelande om valberhetshinder för Tommy Nee (C), 2017-12-20

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

Löneenheten
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