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Justerare

§ 12 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 Lena Hallberg (C) och Margaretha Pettersson (S). 

Protokollet från dagens sammanträde justeras på kommunkansliet senast kl. 18.00 tisdagen den 17:e 
april.

Föredragningslista enligt kallelsen fastställs.  
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§ 13 Svar på inlämnade frågor till Lars Lindgren (M) och Malin 
Forsbrand (C)

Kommunfullmäktiges beslut
Sara Strandberg (V) har till Kommunstyrelsens ordförande Lars Lindgren (M) ställt frågor angående 
Norrberget. 

Sara Strandberg (V) har till ordföranden för Nämnden för teknik, fritid och kultur Malin Forsbrand (C) 
ställt en fråga om lokal för Vaxholms folkdansgille.

Efter att fullmäktiges ordförande läst upp frågorna för Kommunfullmäktiges ledamöter och fått dem 
godkända besvaras dem av Lars Lindgren (M) och Malin Forsbrand (C).
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§ 14 Årsredovisning 2017

Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning 2017 godkänns.

Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i årsredovisningen. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är upprättad per 2017-12-31. 

Vaxholm Smeden 3 AB samt Vasavägen AB ingår som helägt dotterbolag, vilket innebär att även en 
sammanställd redovisning och koncernredovisning har upprättats.

Resultatet för koncernen uppgår till 26,3 mnkr och för staden till 27,3 mnkr. Resultatet för staden är 8,1 
mnkr bättre än budget. 

Staden har tre övergripande målområden; Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Då merparten av 
målområden inom verksamheterna och samtliga övergripande finansiella målen är godkända görs 
bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Koray Kahruman, ekonomichef, föredrar ärendet.

Yrkanden

Lars Lindgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. Malin Forsbrand (C), Michael 
Baumgarten (L), Anne-Charlotte Eriksson (MP) och Lars Wessberg (M) stödjer Lars Lindgrens (M) 
yrkande. 

Bengt Sandell (S) yrkar på ändringar i enlighet med bilaga 2 till protokollet. Sara Strandberg (V) stödjer 
Bengt Sandells (S) yrkande. 

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. 

Reservationer
Bengt Sandell anmäler för (S) och Sara Strandberg anmäler för (V) reservation mot beslutet till förmån 
för eget yrkande.

Handlingar
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Årsredovisning 2017

Överförmyndarnämnden verksamhetsberättelse 2017

Vaxholms Smeden 3 AB Årsredovisning 2017

Vasavägen 13 AB Årsredovisning 2017

Roslagsvatten Årsredovisning 2017
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Vaxholmsvatten Årsredovisning 2017

Storstockholms brandförsvar Årsredovisning 2017

Protokollsutdrag KS/2018-03-15 § 27 

Yrkande från (S) KS 2018-03-15 § 27

Protokollsutdrag AU/2018-03-07 § 13

Tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2017, 2018-02-22

Årsredovisning 2017, reviderad efter KS 2018-03-15

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK

Jennie Falk Eriksson, KLK

För kännedom: Ledningsgruppen
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……………………….
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..……………………..
Justerare

§ 15 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas 
verksamhet år 2017 samt granskningsrapporter avseende bolagen. 
Prövning av fråga om anmärkning och ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ansvarsfrihet beviljas för 2017 års verksamhet för ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna 

och direktionen i Storstockholms brandförsvarsförbund samt de enskilda ledamöterna i 
densamma.

2. Ombuden i Vaxholmsvatten AB, Roslagsvatten AB, Vaxholm Smeden 3 AB och Vasavägen 13 AB 
får i uppdrag att fastställa årsredovisningen, inklusive ev. disposition av årets resultat, samt 
bevilja styrelserna ansvarsfrihet för år 2017.

Ärendebeskrivning
Enligt 5 kap 24 § kommunallagen ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde före utgången av juni 
månad året efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet 
ska som huvudregel motiveras. 

Om revisorerna har riktat anmärkning mot ett kommunalt organ eller en enskild ledamot måste  
fullmäktige synligt ta ställning till om kommunfullmäktige delar uppfattningen att anmärkning bör riktas. 
Det beslutet ska motiveras. Fullmäktige får också på egen hand göra bedömningen att en anmärkning 
skall riktas mot ett organ eller någon viss person, även om revisorerna inte funnit anledning att göra det. 
Även ett sådant beslut ska motiveras.

Frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning bereds av kommunfullmäktiges ordförande enligt 
36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Ansvarsfrihet beviljas för 2017 års verksamhet för ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna 
och direktionen i Storstockholms brandförsvarsförbund samt de enskilda ledamöterna i 
densamma.

2. Ombuden i Vaxholmsvatten AB, Roslagsvatten AB, Vaxholm Smeden 3 AB och Vasavägen 13 AB 
får i uppdrag att fastställa årsredovisningen, inklusive ev. disposition av årets resultat, samt 
bevilja styrelserna ansvarsfrihet för år 2017.

Michael Baumgarten (L) stödjer ordförandens yrkande.

Därutöver yttrar sig Caroline Åkerhielm (L), revisor. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
Revisionsberättelse för år 2017
Revisorernas redogörelse 2017
Granskning av årsredovisning 2017
Granskning av delårsrapport 2017
Granskning av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2017
Granskning av Överförmyndarnämnd 2017
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Granskningsrapport och revisionsberättelse Smeden 3 AB och Vasavägen 13 AB 2017
Granskningsrapport och revisionsberättelse Roslagsvatten AB 2017
Granskningsrapport och revisionsberättelse Vaxholmsvatten AB 2017
Revisionsberättelse Storstockholms brandförsvar 2017

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Revisionen,                                                                                                                  

Koray Kahruman, klk, 
Ombud i Vaxholm Smeden 3 AB, Vasavägen 13 AB, Vaxholmsvatten AB och 
Roslagsvatten AB

För kännedom: Akt
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..……………………..
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§ 16 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2019-
2022

Kommunfullmäktiges beslut
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2019-2022 antas enligt bilaga 3 till protokollet.

Ärendebeskrivning
Arvodeskommittén har, vid sammanträde 2018-02-13 § 4, lämnat förslag till arvodesreglemente för 
mandatperioden 2018-2022. Förslaget utgår från nuvarande arvodesreglemente med årliga 
uppräkningar, men med följande förändringar; jämfört med nuvarande arvodesreglemente föreslås en 
höjning av årsarvodet för gruppledare i kommunfullmäktige från 328 727 kr till 500 000 kr. Det föreslås 
också att en 2:e vice ordförande (oppositionen) väljs i kommunstyrelsen med ett årsarvode på 202 700 
kr. Arvodeskommittén föreslår även att årsarvode för ordförande i Smeden 3 AB samt Vasavägen 13 AB 
tas bort. I övrigt har några redaktionella ändringar föreslagits under § 2 c och § 10.   

Yrkanden
Lars Wessberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. Leslie Öqvist (L), Mails Dahlberg (C) 
och Lena Hallberg (C) stödjer Lars Wessbergs (M) yrkande. 

Sara Strandberg (V) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med motiveringen att § 5 i 
arvodesreglementet behöver förtydligas. I andra hand yrkas bifall till gemensamt förslag till 
arvodesreglemente från (S), (V) och (WP) i enlighet med bilaga 4 till protokollet. Ingemar Wemmenhög 
(WP) och Bengt Sandell (S) stödjer Sara Strandbergs (V) yrkanden.

(Ajournering 20.19-20.38)

Lars Lindgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med följande ändringar:

 I § 5 ändras lydelsen i första mening till ”Arvodet för ett enskilt uppdrag (årsarvode) fastställs 
med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll och räknas upp med den höjning som utges 
till ledamöterna vid Sveriges Riksdag”

 I bilagan till Arvodesreglementet ändras lydelsen i första meningen till ”Årsarvoden och fasta 
ersättningar justeras varje år per den 1 januari i enlighet med riksdagledamotsarvodets 
förändring närmast föregående år”. 

Sara Strandberg (V), Ingemar Wemmenhög (WP) och Bengt Sandell (S) återkallar återremissyrkandet.

Jonas Forsberg (S) yrkar bifall till gemensamt förslag till arvodesreglemente från (S), (V) och (WP) med 
tillägget att ordet ”fast” stryks ur § 9 andra raden i reglementet.

Lars Lindgren (M) yrkar avslag till Jonas Forsberg (S) yrkande. Lena Hallberg (C) stödjer yrkandet. 

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer först proposition på Lars Lindgrens (M) yrkande mot gemensamt yrkande från (S), 
(V) och (WP) och finner att kommunfullmäktige bifaller Lars Lindgrens (M) yrkande. 

Ordföranden ställer sedan proposition på Jonas Forsbergs (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
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Reservationer
Bengt Sandell anmäler för (S) och Sara Strandberg anmäler för (V) reservation mot beslutet till förmån 
för eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2018-03-15 § 21

Protokollsutdrag ARV/2018-02-13 § 4

Förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2019-2022

Förslag till arvoden 2019-2022 från (S), (V) och (MP)

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

Löneenheten
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..……………………..
Justerare

§ 17 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-
2020 (återremitterat av KF 2017-09-25 § 43)

Kommunfullmäktiges beslut
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vaxholms stad 2018-2020 antas.

Ärendebeskrivning
Ärendet avseende riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad återremitterades i KF 2017-09-25 § 
43 med motiveringen att bostadsförsörjningsprogrammet ska revideras på följande sätt:

 Ambitionsnivån för bostadsbyggande anpassas till vad infrastruktur och social service kan 
leverera

 Att användandet av ordet planlägga preciseras, både vad gäller hyresrätter och särskilt boende.
 Att konkretisera hur andelen hyresrätter i kommunen ska ökas och hur man ska gå till väga för 

att få till stånd hyresrätter till priser som stärker t.ex. ungas möjligheter att bosätta sig i 
kommunen.

Återremissen

Vad gäller ambitionsnivån för bostadsbyggande finns ett mål som lyder: ”För att underlätta utvecklingen 
av kommunens kärnverksamheter och tekniska försörjning ska en jämn bostadsbyggnadstakt 
eftersträvas fram till 2030.”

Med ordet planlägga avses att påbörja detaljplanearbete som syftar till att möjliggöra byggandet av 
exempelvis särskilt boende. 

Eftersom mandatperioden 2014-2018 närmar sig sitt slut har målsättningen för nya hyresrätter ändrats 
till: ”För att tillgodose ett mer varierat bostadsbestånd utifrån upplåtelseform ska minst 100 nya 
hyresrätter, som för närvarande planeras, färdigställas under 2018-2022.”

Övriga ändringar

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020 har sammanfogats med underlaget i 
Bilaga 1 för att öka läsbarheten och förståelsen för innehållet. 

Avsnittet Kommunala styrdokument har uppdaterats efter de politiska beslut om Mål och budget samt 
Riktlinjer för hållbart byggande som har fattats sedan återremissen. 

I avsnitten Nuläge och Prognoser har underlaget även uppdaterats med mer aktuell statistik och årets 
nya bostadsbyggnadsprognos, samt kompletterats med fler diagram och jämförelser mellan Vaxholm 
och kommunerna i Stockholm Nordost (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Österåker). Det har även 
gjorts en justering så att prognoser för bostadsbyggande och befolkning endast blickar mot år 2030 
eftersom underlagen för efterföljande år är väsentligt mer osäkra. 

Avsnittet Analys har döpts om till Bostadsbehov och uppdaterats med mer information om mottagandet 
av nyanlända, samt statistik över hemlöshet i kommunen. 

I avsnittet Riktlinjer har riktlinjen om det kommunala flerbostadshusbeståndet ändrats från ”Kommunen 
avser att göra en tillgänglighetsinventering av det kommunala flerbostadshusbeståndet.” till lydelsen 
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”Kommunen ska följa upp och vid behov komplettera den tillgänglighetsinventering som gjordes av det 
kommunala fastighetsbeståndet 2010 för kommunens flerbostadshus.” 

Utöver detta har ett antal redaktionella ändringar gjorts. 

Yrkanden
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. Karin Urbina Rutström (MP) stödjer 
Lars Lindgrens (M) yrkande.

Carl-Magnus Broström yrkar att ärendet återremitteras med motivering i enlighet med bilaga 5 till 
protokollet.

Bengt Sandell (S) yrkar att Riktlinjer för bostadsförsörjning 2018-2020 antas med följande ändring; att i 
avsnittet Riktlinjer ersätts texten under rubriken Nya hyresrätter med ”Andelen hyresrätter i  
kommunen måste ökas. Därför ska kommunen, vid planering av nya bostadsområden, sträva efter att  
minst hälften av de nya bostäderna blir hyresrätter, till dess en bättre balans uppnåtts mellan olika 
upplåtelseformer”. Sara Strandberg (V) stödjer Bengt Sandells (S) yrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre 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. 

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut kvarstår, nämligen Lars Lindgrens (M) yrkande och 
Bengt Sandells (S) yrkande, och ställer därefter proposition på de båda yrkandena var för sig och finner 
bifall till Lars Lindgrens (M) yrkande.

Reservationer
Carl-Magnus Broström lämnar för (WP) reservation mot beslutet i enlighet med bilaga 6 till protokollet.

Bengt Sandell lämnar för (S) reservation mot beslutet i enlighet med bilaga 7 till protokollet.

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2018-03-15 § 22

Tjänsteutlåtande, Matilda Karlström, 2017-10-30

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020, 2018-03-07

Protokollsutdrag KF/2017-09-25 § 43

Protokollsutdrag KS/2017-09-14 § 88

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020, 2017-09-01

Bilaga 1: Underlag till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020, 2017-09-01

Samrådsredogörelse Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020, 2017-06-28
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Kopia på beslutet till
För åtgärd: Matilda Karlström, Stadsbyggnadsförvaltningen
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§ 18 Medgivande av ändring av detaljplan 401 för Storäng östra, 
fastigheterna Överby 2:20-24 m.fl.

Kommunfullmäktiges beslut
Ändringar av detaljplanen 401 för Storäng östra medges i enlighet med kommunens yttrande,
2017-12-13 till Mark- och miljödomstolen, i det fall domstolen skulle finna att antagandebeslutet av 
detaljplanen inte kan fastställas.

Ärendebeskrivning
Förslaget till detaljplan för Storäng östra  antogs av kommunfullmäktige 2017-06-19 § 7. Detaljplanen 
överklagades därefter till mark- och miljödomstolen av fastighetsägarna till fastigheterna Överby 2:20, 
2:31 samt gemensamt av fastighetsägarna till Överby 2:21 och 2:86

Föreläggande från mark- och miljödomstolen inkom till kommunen 2017-10-16 om yttrande över 
inkomna handlingar till domstolen, aktbilagorna 1-6, 15-18. Aktbilagorna omfattade de inkomna 
yttrandena (överklagandena) över detaljplanen 401 för Storäng östra. 

Beslut om yttrande enligt föreläggandet togs på delegation av kommunstyrelsens ordförande 
2017-12-13 (§2017/25-KS del). 

I kommunens yttrande, 2017-12-13, till Mark- och miljödomstolen anförs att Vaxholms stad bestrider 
samtliga yttranden. I första hand anser således staden att domstolen ska avslå samtliga yttranden och 
fastställa antagandebeslutet. 

I andra hand – om domstolen skulle finna att detaljplanen ska upphävas- medger staden dels att 
samtliga planbestämmelser där det föreskrivs att befintliga byggnadsverk som tillkommit i laga ordning 
och som inte överensstämmer med planbestämmelserna ska anses vara planenliga strykes, dels att 
bestämmelsen om markens höjd inom korsmarkerad och prickmarkerad mark i anslutning till 
strandlinjen strykes. 

Nytt föreläggande från Mark- och miljödomstolen inkom den 16 februari 2018 angående detaljplanen 
401 för Storäng östra. Kommunen förelades att komplettera sitt yttrande med en ny plankarta där de 
angivna ändringarna införts samt att inge protokoll, fullmakt, stadgar, delegationsordning eller annan 
handling som utvisar behörighet att medge de aktuella ändringarna.

De ändringar av detaljplanen som medges i kommunens yttrande i andra hand är om domstolen skulle 
finna att detaljplanen ska upphävas. Dessa ändringar innebär att samtliga planbestämmelser där det 
föreskrivs att befintliga byggnadsverk som tillkommit i laga ordning och som inte överensstämmer med 
planbestämmelserna ska anses vara planenliga strykes, dels att bestämmelsen om markens höjd inom 
korsmarkerad och prickmarkerad mark i anslutning till strandlinjen strykes. Det gäller planbestämmelser 
som anges på plankartan på fyra ställen. Plankarta har tagits fram som visar dessa ändringar som 
framgår av kommunens yttrande till Mark- och miljödomstolen. Ändringarna redovisas på 
antagandehandlingen för detaljplanen för Storäng östra, Dp 401. 

Inventering har utförts för den befintliga bebyggelsen inom planområdet för Storäng östra. 
Inventeringen av  befintliga bostadshus och komplementbyggnader visar att bygglov lämnats för 
samtliga huvudbyggnader på fastigheterna inom planområdet utom för fyra fastigheter, där 
huvudbyggnaderna uppförts före år 1935. De tidigaste byggloven som lämnats inom Storängområdet 
finns från januari 1938. Av plankartan med underliggande grundkarta kan utläsas vilka byggnader som 
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finns inom planområdet. Inom planområdet finns 37 fastigheter med befintlig bostadsbebyggelse. 
Huvudbyggnader och komplementbyggnader framgår av detaljplanens grundkarta som upprättats 
2017-02-23. Därutöver framgår även bryggor och befintliga byggnader på bryggor.

Enligt 4 kap 32 stycket PBL (2010:900) ska den avsedda regleringen av bebyggelse, byggnadsverk och 
miljön i övrigt tydligt framgå av planen. Kommunen anser att de planbestämmelser som anges som 
otydliga uppfyller tydlighetskriteriet i PBL (2010:900) mot bakgrund av utförd inventering och lämnade 
bygglov för byggnader på fastigheterna inom planområdet. För det fall Mark- och miljödomstolen skulle 
finna att viss otydlighet föreligger i fråga om planbestämmelserna, så kan otydligheten elimineras 
genom de strykningar som staden medger i sitt yttrande, 2017-12-13, till Mark- och miljödomstolen.

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

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2018-03-15 § 23

Protokollsutdrag PLU/2018-03-07 § 7

Tjänsteutlåtande, Paula Sund, 2018-02-21

Plankarta för Storäng östra, Dp 401 med medgivna ändringar

Yttrande mot bakgrund av Mark- och miljödomstolens föreläggande, 2017-12-13

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Paula Sund, sbf

För kännedom: Susanne Edén, sbf 
Kristina Henschen, sbf
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Protokoll Kommunfullmäktige
2018-04-12

Änr KS 2017/93.041
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 19 Revidering av Taxa 2018 - nämnden för teknik, fritid och kultur

Kommunfullmäktiges beslut
Reviderad Taxa 2018 för nämnden för teknik, fritid och kultur antas.

Ärendebeskrivning
”Avgifter avseende vattenområden/markområden som upplåts som arrenden” tas bort och arrendeavtal 
tas fram separat som i alla andra fall.

Taxa för gästhamnen sätts varje år i samarbete med Waxholms Hamn AB men den nya taxan för 2018 
kom in för sent för att komma med i nämndens taxor.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2018-03-15 § 25

Protokollsutdrag TFK/2018-02-22 § 4

Tjänsteutlåtande, Reviderad Taxa TFK 2018, 2018-02-07

4 Taxor TFK 2018 reviderad, 2018-02-07

Förslag Gästhamnspriser 2018, 2017-12-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom: Michael Holmström, klk
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Protokoll Kommunfullmäktige
2018-04-12

Änr KS 2018/37.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 20 Ekonomiskt utfall januari-februari 2018

Kommunfullmäktiges beslut
Information noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per februari 2018.

Ansvar3
Utfall 

jan-feb 2018
Budget 

jan-feb 2018
Budgetavv 

jan-feb 2018
115 KS-Kommunledning -9 757 -11 146 1 390
217 Socialnämnd -27 498 -28 025 527
315 Barn och utbildningsnämnd -55 181 -56 583 1 401
411 Stadsbyggnad -897 -819 -78
514 Teknik, Fritid -7 828 -8 663 834
Delsumma verksamheter -101 161 -105 236 4 074
112 KS Finans 107 504 108 096 -592
Total 6 343 2 860 3 482

Utfallet för januari och februari visar på ett resultat på +6,3 mnkr, vilket är ett överskott mot budget på 
3,5 mnkr. 

Det bör noteras att resultat ovan är framtagen i en bokslutsprocess med något lägre ambitionsnivå vad 
gäller periodiseringar jämfört med den som kommer att tillämpas i tertialbokslut 1 (2018-04-30) och 
delårsbokslut (2018-08-31). 

Kommentarer till nämndernas avvikelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 1,4 mnkr. Det är inget som utmärker sig just nu utan 
överskottet består av flera mindre överskott på olika enheter inom kommunledningskontoret och PLU. 
Budgeten är helårsperiodiserad men kostnader för bl.a. linfärjan, turistbyrån och valet kommer senare 
under året. 

Socialnämnden

Socialnämndens överskott på 0,5 mnkr beror på lägre volymer inom flera områden. Det är färre köpta 
platser externt inom säbo, HVB barn och missbruksplaceringar. Resultatet av dem lägre volymerna tonas 
dock ned av högre snittkostnader för säbo placeringar. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott på 1,4 mnkr. Överskottet beror på en kombination av 
lägre volymer i förskolan, utbetalning av migrationspengar och budgeten för IT stöd som fullt ut inte har 
nyttjats än. 
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Protokoll
2018-04-12

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden visar på ett mindre underskott på -0,1 mnkr. Förvaltningen byter ut sitt IT-
system för bygglov och släpar därför efter något med sin fakturering. 

Nämnden före teknik, fritid och kultur

Nämnden visar ett överskott på 0,8 mnkr som främst beror på lägre entreprenadkostnader tom februari 
månad. 

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen redovisar ett underskott på -0,6 mnkr som beror på att 2017 års slutavräkning för 
skatter och 2018 slutavräkning för skatter har försämrats.

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

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2018-03-15 § 30

Protokollsutdrag AU/2018-03-07 § 16

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2018, 2018-03-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK
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Protokoll Kommunfullmäktige
2018-04-12

Änr KS 2017/141.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 21 Ej verkställda gynnande beslut 2017 kvartal 4

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 
4 2017, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för socialtjänstlagen saknas ej verkställda beslut för kvartal 4.

Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av avlösarservice inte verkställts med anledning av 
att utförare inte hittat lämplig avlösare. Rekrytering pågår och i avvaktan matchning av avlösare har 
förvaltningen beviljat utökade dygn på korttidsvistelse.

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 180101, lagrum LSS

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall Avlösarservice 235 0 1

Bifall Daglig verksamhet 276 0 1

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

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2018-03-15 § 31

Protokollsutdrag SN/2018-02-20 § 8

Tjänsteutlåtande, Sara Ahrén, 2018-01-12

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén, socialförvaltningen

Akt

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Protokoll Kommunfullmäktige
2018-04-12

Änr KS 2014/112.110
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 22 Val och entlediganden

Kommunfullmäktiges beslut
Entlediganden:

Bodil Eckemo (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i stadsbyggnadsnämnden. 

Malin Kyllenbeck (M) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunstyrelsen samt ersättare i krisledningsnämnden. Personen är avflyttad från kommunen och  
begäran om ny sammanräkning är skickad till Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Annika Kjellberg (MP) entledigas från sitt uppdrag som revisor. 

Val:

Fredrik Östman (C) väljs till ersättare i stadsbyggnadsnämnden med fastställd mandatperiod 2018-04-17 
– 2018-12-31.

Herman Donner (M) väljs till ersättare i kommunstyrelsen med fastställd mandatperiod 2018-04-17 – 
2018-12-31.

Herman Donner (M) väljs till ersättare i krisledningsnämnden med fastställd mandatperiod 2018-04-17 – 
2018-12-31. 

Håkan Olson (MP) väljs till revisor med fastställd mandatperiod 2018-04-17 – 2018-12-31.

Handlingar
Nominering av ny revisor för miljöpartiet, Anne-Charlotte Eriksson (MP), 2018-04-10
Begäran om entledigande från Bodil Eckemo (C), 2018-03-13
Begäran om entledigande från Malin Kyllenbeck (M), 2018-04-06
Begäran om entledigande från Annika Kjellberg (MP), 2018-04-10

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet, Löneenheten

För kännedom: Akt
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