
Kallelse/föredragningslista
2019-02-18

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

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-18

Plats och tid: Kronängsskolans aula, kl. 18:30
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Vid förhinder: Meddela ersättare och kristoffer.staaf@vaxholm.se.
Information: Allmänhetens frågestund: Frågor som ska ställas på den öppna frågestunden 

ska ha inkommit till kansliet senast kl. 17:00 måndagen innan sammanträdet. 
Du läser själv upp din fråga på den öppna frågestunden. Eventuella frågor ska 
vara kansliet tillhanda senast den 11 februari kl. 17:00.

  Ärende    Beskrivning                          Föredragande

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

2 Information från gruppledarna Respektive gruppledare

3 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 
2018

Lena Hallberg (C)

4 Revisionsrapport: Granskning av stadens förebyggande 
arbete avseende psykisk ohälsa hos barn och unga

Malin Forsbrand (C)

5 Fastställande av verksamhetsområden, Vaxholms stad Malin Forsbrand (C)

6 Rapport från Länsstyrelsens inspektion hos 
Överförmyndarnämnden i Vaxholms stad och Värmdö 
kommun 4 maj 2018

Malin Forsbrand (C)

7 Reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022 Malin Forsbrand (C)

8 Tillägg till förbundsordning för Storstockholms 
brandförsvar

Malin Forsbrand (C)
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9 Insynsplatser i kommunstyrelsen Malin Forsbrand (C)

10 Revidering och fastställande av reglementen för 
kommunstyrelse och nämnder i Vaxholm stad

Malin Forsbrand (C)

11 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Karin Enström (M)

12 Val och entlediganden Karin Enström (M)

13 Inkomna motioner Karin Enström (M)

Karin Enström (M) Kristoffer Staaf
Ordförande Sekreterare

2



Protokoll Kommunstyrelsen
2019-01-10

Änr KS 2018/94.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 5 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2018

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 2018, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för socialtjänstlagen (SoL) har två beslut om beviljande av särskilt boende inte 
verkställts. De enskilda är erbjudna insatsen utanför kommunen men har tackat nej till en extern 
placering utanför Vaxholm. Handläggare bevakar och följer upp. 

Inom lagrummet för LSS har två beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice inte verkställts med anledning av att utförare inte hittat lämpliga kontaktpersoner och 
avlösare. Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av korttidsvistelse inte verkställts med 
anledning av att den enskilde tackade nej till det första erbjudandet. Den enskilde har nu tackat ja till 
det andra erbjudandet och beslutet kommer att verkställas innan årsskiftet 2018/2019. 

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 181128, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende 187 + 168 0 2

Datum 181128, lagrum LSS

Bifall kontaktperson 144 + 166 2 0

Bifall avlösarservice 184 1 0

Bifall korttidsvistelse 174 0 1

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2018-12-11/§ 101
Tjänsteutlåtande, Rebecca Borg, 2018-11-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Revisorerna
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Protokoll Socialnämnden
2018-12-11

Änr SN 2018/44.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 101 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2018

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 2018, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för socialtjänstlagen (SoL) har två beslut om beviljande av särskilt boende inte 
verkställts. De enskilda är erbjudna insatsen utanför kommunen men har tackat nej till en extern 
placering utanför Vaxholm. Handläggare bevakar och följer upp. 

Inom lagrummet för LSS har två beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice inte verkställts med anledning av att utförare inte hittat lämpliga kontaktpersoner och 
avlösare. Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av korttidsvistelse inte verkställts med 
anledning av att den enskilde tackade nej till det första erbjudandet. Den enskilde har nu tackat ja till 
det andra erbjudandet och beslutet kommer att verkställas innan årsskiftet 2018/2019. 

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 181128, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende 187 + 168 0 2

Datum 181128, lagrum LSS

Bifall kontaktperson 144 + 166 2 0

Bifall avlösarservice 184 1 0

Bifall korttidsvistelse 174 0 1

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Rebecca Borg, 2018-11-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Revisorerna
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Tjänsteutlåtande
2018-11-28

Änr SN 2018/44.790
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 2018

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 2018, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för socialtjänstlagen (SoL) har två beslut om beviljande av särskilt boende inte 
verkställts. De enskilda är erbjudna insatsen utanför kommunen men har tackat nej till en extern 
placering utanför Vaxholm. Handläggare bevakar och följer upp. 

Inom lagrummet för LSS har två beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice inte verkställts med anledning av att utförare inte hittat lämpliga kontaktpersoner och 
avlösare. Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av korttidsvistelse inte verkställts med 
anledning av att den enskilde tackade nej till det första erbjudandet. Den enskilde har nu tackat ja till 
det andra erbjudandet och beslutet kommer att verkställas innan årsskiftet 2018/2019. 

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 181128, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende 187 + 168 0 2

Datum 181128, lagrum LSS

Bifall kontaktperson 144 + 166 2 0

Bifall avlösarservice 184 1 0

Bifall korttidsvistelse 174 0 1

Socialförvaltningen
Rebecca Borg
Enhetschef
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Tjänsteutlåtande
2018-11-28

Änr SN 2018/44.790
2 av 2

Bedömning
Förvaltningen har avtal med extern leverantör för rekrytering av kontaktperson och avlösarservice inom 
lagrummet LSS och inväntar återkoppling gällande rekrytering och matchning. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Rebecca Borg, 2018-11-28

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Mikael Landberg, sf

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Revisorerna
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-02-07

Änr KS 2018/185.007
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 13 Revisionsrapport: Granskning av stadens förebyggande arbete 
avseende psykisk ohälsa hos barn och unga

Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten antas som kommunstyrelsens eget och 
överlämnas till revisionen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisionerna i Vaxholms stad har uppdragit KPMG att granska Kommunstyrelsens, 
Barn och utbildningsnämndens och Socialnämndens förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos barn 
och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Den samlade bedömningen i revisionsrapporten är att granskande nämnder bedriver ett omfattande 
arbete vid flera enheter, samverkansgrupper etc. vilka bland annat har som syfte att motverka psykisk 
ohälsa eller stödja de som drabbas av psykisk ohälsa. Revisionens samlade bedömning är att arbetet i 
huvudsak är ändamålsenligt, trots att explicita mål saknas inom området. Den fortsatta bedömningen är 
att systematik och samordning kan stärkas, där det redan tillskapandet av det sk. Preventionsåret, ett 
samarbete mellan Ungdomsstödet och skolan, är ett sätt som kan bidra till detta. Ett annat område där 
samarbetet kan stärkas är i relationen till BUP (barn och ungdomspsykiatrin).

Följande rekommendation ges efter genomförd granskning:

 Kommunstyrelsen bör överväga att formulera tydliga mål för att stärka den psykiska hälsan hos 
barn och unga. I ett nästa skede bör övriga berörda nämnder formulera sina mål för att bidra till 
detta.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 2/2019-01-23
Tjänsteutlåtande, Madeleine Larsson, 2018-11-23
Revisionsrapport, Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa
hos barn och unga, 2018-10-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Madeleine Larsson, klk

För kännedom: Ulrika Strandberg, ub
Agneta Franzén, sf
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-01-23

Änr KS 2018/185.007
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 2 Revisionsrapport: Granskning av stadens förebyggande arbete 
avseende psykisk ohälsa hos barn och unga

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten antas som kommunstyrelsens eget och överlämnas 
till revisionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisionerna i Vaxholms stad har uppdragit KPMG att granska Kommunstyrelsens, 
Barn och utbildningsnämndens och Socialnämndens förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos barn 
och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Den samlade bedömningen i revisionsrapporten är att granskande nämnder bedriver ett omfattande 
arbete vid flera enheter, samverkansgrupper etc. vilka bland annat har som syfte att motverka psykisk 
ohälsa eller stödja de som drabbas av psykisk ohälsa. Revisionens samlade bedömning är att arbetet i 
huvudsak är ändamålsenligt, trots att explicita mål saknas inom området. Den fortsatta bedömningen är 
att systematik och samordning kan stärkas, där det redan tillskapandet av det sk. Preventionsåret, ett 
samarbete mellan Ungdomsstödet och skolan, är ett sätt som kan bidra till detta. Ett annat område där 
samarbetet kan stärkas är i relationen till BUP (barn och ungdomspsykiatrin).

Följande rekommendation ges efter genomförd granskning:

 Kommunstyrelsen bör överväga att formulera tydliga mål för att stärka den psykiska hälsan hos 
barn och unga. I ett nästa skede bör övriga berörda nämnder formulera sina mål för att bidra till 
detta.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Madeleine Larsson, 2018-11-23
Revisionsrapport, Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa
hos barn och unga, 2018-10-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Madeleine Larsson, klk

För kännedom: Ulrika Strandberg, ub
Agneta Franzén, sf
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Tjänsteutlåtande
2018-11-23

Änr KS 2018/185.007 
1 av 3

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 revisionsrapport avseende granskning av kommunens 
förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa hos barn och unga

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten godkänns och överlämnas till revisionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
De förtroendevalda revisionerna i Vaxholms stad har uppdragit KPMG att granska Kommunstyrelsens, 
Barn och utbildningsnämndens och Socialnämndens förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos barn 
och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Den samlade bedömningen i revisionsrapporten är att granskande nämnder bedriver ett omfattande 
arbete vid flera enheter, samverkansgrupper etc. vilka bland annat har som syfte att motverka psykisk 
ohälsa eller stödja de som drabbas av psykisk ohälsa. Revisionens samlade bedömning är att arbetet i 
huvudsak är ändamålsenligt, trots att explicita mål saknas inom området. Den fortsatta bedömningen är 
att systematik och samordning kan stärkas, där det redan tillskapandet av det sk. Preventionsåret, ett 
samarbete mellan Ungdomsstödet och skolan, är ett sätt som kan bidra till detta. Ett annat område där 
samarbetet kan stärkas är i relationen till BUP (barn och ungdomspsykiatrin).

Följande rekommendation ges efter genomförd granskning:

 Kommunstyrelsen bör överväga att formulera tydliga mål för att stärka den psykiska hälsan hos 
barn och unga. I ett nästa skede bör övriga berörda nämnder formulera sina mål för att bidra till 
detta.

Kommunledningskontoret
Madeleine Larsson
Hållbarhetschef
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Tjänsteutlåtande
2018-11-23

Änr KS 2018/185.007 
2 av 3

Ärendebeskrivning
KPMG har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad att granska Vaxholms stads 
förbyggande arbete med psykisk ohälsa hos barn- och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Enligt Socialstyrelsens statistik ökar andelen barn och unga med psykiska besvär i Sverige. Psykiska 
besvär innebär ett tillstånd av nedsatt välbefinnande i samband med psykisk obalans eller vid symptom 
som ångest, oro eller nedstämdhet. Begreppet psykisk ohälsa innefattar psykiska besvär men även mer 
allvarliga symptom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos. Utvecklingen av barn och unga med
psykiska besvär kan leda till ökad problematik för individer och för samhället. Psykiska besvär i tidig 
ålder påverkar individers framtida förmåga och livssituation. Med förebyggande arbete kan både 
mänskliga och ekonomiska vinster förväntas.

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen har samordnat arbetet med
barn och ungas psykiska ohälsa på ett ändamålsenligt sätt och om det faktiska arbetet kan förväntas 
leda till önskade resultat?

I granskningen besvarades nedanstående revisionsfrågor: 

- Vilka mål finns inom området i Vaxholms stad?
- Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vad gäller förebyggande arbete och

samverkan?

- Hur kartläggs och analyseras utvecklingen av psykiska besvär bland unga i
kommunen?

- Hur dimensioneras och säkerställs att insatserna avseende särskilt stöd i
skolan är tillräckliga?

- Vilket förebyggande arbete bedrivs för att motverka psykisk ohälsa bland barn
och unga?

- Finns ändamålsenliga former för samverkan inom kommunen?
- Finns en ändamålsenlig extern samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)?

Med anledning av genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen bör överväga att formulera tydliga mål för att stärka den psykiska hälsan hos 
barn och unga. I ett nästa skede bör övriga berörda nämnder formulera sina mål för att bidra till 
detta.

Förvaltningarnas gemensamma bedömning 
Förvaltningarna; Kommunledningskontoret, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen 
håller med i revisionens bedömning att det bedrivs ett omfattande arbete inom staden. 

Psykisk hälsa påverkas av arbetet inom många olika verksamheter och det finns mål inom flera enheter 
vilka delvis kan bidra till psykisk hälsa eller att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. 
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Tjänsteutlåtande
2018-11-23

Änr KS 2018/185.007 
3 av 3

I stadens övergripande strategi för social hållbarhet ingår exempelvis mål, mätetal och strategiska 
åtgärder för trygghet, drogförebyggande arbete, levnadsvanor och föräldrastöd. Strategin fokuserar på 
det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och att stärka skyddsfaktorer som motverkar bland annat 
psykisk ohälsa. Skyddsfaktorerna och det förebyggande arbetet är i många fall gemensamma för att 
motverka flera ogynnsamma konsekvenser såsom våld, kriminalitet, fysisk- och psykisk ohälsa och 
droganvändning. Därför arbetar vi i staden för goda familjerelationer, en bra skola, en meningsfull fritid, 
goda levnadsvanor, en trygg miljö och så vidare.   

För att nämna några verksamheter som arbetar hälsofrämjande, förebyggande och med ovan nämnda 
skyddsfaktorer i Vaxholm hos barn, unga och familjer är stadens Ungdomsstöd, Familjecentrum, Skol- 
och familjestöd, Ungdomsfritidsverksamhet och Elevhälsa och det pågår flera riktade insatser inom 
området såsom Preventionsåret, Hemmasittarprojektet och Lära för livet mentorskap. Betydelsen av 
civilsamhället kan inte nog understrykas och många goda exempel på samarbeten pågår. 

Det finns en stor medvetenhet bland ansvariga politiker och tjänstepersoner i Vaxholms stad om att den 
psykiska ohälsan har försämrats bland barn och unga och att flickor skattar sin psykiska hälsa klart lägre 
än pojkar. Förhållandena är inte utmärkande för Vaxholms stads unga utan situationen är likartad i hela 
landet och även i västvärlden.

Detta är ett komplext område där kunskaper delvis saknas om orsakerna till varför barn och ungas hälsa 
tycks försämras. Kunskapsläget kan också stärkas när det gäller vilken verkan olika insatser kan förväntas 
få på psykisk hälsa. 

Svar på revisionens rekommendationer:

1. Kommunstyrelsen bör överväga att formulera tydliga mål för att stärka den psykiska hälsan hos 
barn och unga. I ett nästa skede bör övriga berörda nämnder formulera sina mål för att bidra till 
detta.

Det finns redan formulerade mål och indikatorer inför 2019 inom god hälsa och hälsofrämjande 
miljöer inom Barn och utbildnings- och Socialnämnden. Kommunstyrelsen har målet att Vaxholm 
stad skall vara socialt hållbart inom vilket arbetet med psykisk hälsa inryms. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Madeleine Larsson, 2018-11-23
Revisionsrapport, Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa
hos barn och unga, 2018-10-19

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Madeleine Larsson, Hållbarhetschef kommunledningskontoret

För kännedom: Ulrika Strandberg, Förvaltningschef Barn och utbildningsförvaltningen      
Agneta Franzen, Förvaltningschef Socialförvaltningen
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-12-17

Änr BUN 2018/118.007
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 100 Revisionsrapport: Granskning av stadens förebyggande arbete 
avseende psykisk ohälsa hos barn och unga.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

Barn- och utbildningsnämnden svar på revisionsrapporten godkänns och överlämnas till revisionen. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisionerna i Vaxholms stad har uppdragit KPMG att granska kommunstyrelsens, 
barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos barn 
och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Den samlade bedömningen i revisionsrapporten är att granskande nämnder bedriver ett omfattande 
arbete vid flera enheter, samverkansgrupper etc. vilka bland annat har som syfte att motverka psykisk 
ohälsa eller stödja de som drabbas av psykisk ohälsa. Bedömningen är att systematik och samordning 
kan stärkas, tillskapandet av det sk. Preventionsåret ett samarbete mellan Ungdomsstödet och skolan är 
ett sätt som kan bidra till detta. Ett annat område är samarbetet med BUP (barn och ungdomspsykiatrin.

Följande rekommendation ges efter genomförd granskning:

 Kommunstyrelsen bör överväga att formulera tydliga mål för att stärka den psykiska hälsan hos 
barn och unga. I ett nästa skede bör övriga berörda nämnder formulera sina mål för att bidra till 
detta.

 Kommunstyrelsen bör utse en samordnare på kommunövergripande nivå för samordning av 
arbetet med att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Madeleine Larsson, 2018-11-23
Revisionsrapport: Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa
hos barn och unga, 2018-10-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Madeleine Larsson, klk

För kännedom: Ulrika Strandberg, uf      
Agneta Franzen, sf
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Tjänsteutlåtande
2018-11-27

Änr BUN 2018/118.007
1 av 3

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 revisionsrapport avseende granskning av kommunens 
förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa hos barn och unga

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

Barn- och utbildningsnämnden svar på revisionsrapporten godkänns och överlämnas till revisionen. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
De förtroendevalda revisionerna i Vaxholms stad har uppdragit KPMG att granska Kommunstyrelsens, 
Barn och utbildningsnämndens och Socialnämndens förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos barn 
och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Den samlade bedömningen i revisionsrapporten är att granskande nämnder bedriver ett omfattande 
arbete vid flera enheter, samverkansgrupper etc. vilka bland annat har som syfte att motverka psykisk 
ohälsa eller stödja de som drabbas av psykisk ohälsa. Bedömningen är att systematik och samordning 
kan stärkas, tillskapandet av det sk. Preventionsåret ett samarbete mellan Ungdomsstödet och skolan är 
ett sätt som kan bidra till detta. Ett annat område är samarbetet med BUP (barn och ungdomspsykiatrin.

Följande rekommendation ges efter genomförd granskning:

 Kommunstyrelsen bör överväga att formulera tydliga mål för att stärka den psykiska hälsan hos 
barn och unga. I ett nästa skede bör övriga berörda nämnder formulera sina mål för att bidra till 
detta.

 Kommunstyrelsen bör utse en samordnare på kommunövergripande nivå för samordning av 
arbetet med att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga

Utbildningsförvaltningen
Jimmy Olofsson
Nämndsekreterare
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Tjänsteutlåtande
2018-11-27

Änr BUN 2018/118.007
2 av 3

Ärendebeskrivning
KPMG har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad att granska Vaxholms stads 
förbyggande arbete med psykisk ohälsa hos barn- och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Enligt Socialstyrelsens statistik ökar andelen barn och unga med psykiska besvär i Sverige. Psykiska 
besvär innebär ett tillstånd av nedsatt välbefinnande i samband med psykisk obalans eller vid symptom 
som ångest, oro eller nedstämdhet. Begreppet psykisk ohälsa innefattar psykiska besvär men även mer 
allvarliga symptom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos. Utvecklingen av barn och unga med
psykiska besvär kan leda till ökad problematik för individer och för samhället. Psykiska besvär i tidig 
ålder påverkar individers framtida förmåga och livssituation. Med förebyggande arbete kan både 
mänskliga och ekonomiska vinster förväntas.

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen har samordnat arbetet med
barn och ungas psykiska ohälsa på ett ändamålsenligt sätt och om det faktiska arbetet kan förväntas 
leda till önskade resultat?

I granskningen besvarades nedanstående revisionsfrågor: 

- Vilka mål finns inom området i Vaxholms stad?
- Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vad gäller förebyggande arbete och

samverkan?

- Hur kartläggs och analyseras utvecklingen av psykiska besvär bland unga i
kommunen?

- Hur dimensioneras och säkerställs att insatserna avseende särskilt stöd i
skolan är tillräckliga?

- Vilket förebyggande arbete bedrivs för att motverka psykisk ohälsa bland barn
och unga?

- Finns ändamålsenliga former för samverkan inom kommunen?
- Finns en ändamålsenlig extern samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)?

Med anledning av genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen bör överväga att formulera tydliga mål för att stärka den psykiska hälsan hos 
barn och unga. I ett nästa skede bör övriga berörda nämnder formulera sina mål för att bidra till 
detta.

- Kommunstyrelsen bör utse en samordnare på kommunövergripande nivå för samordning av 
arbetet med att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga

Förvaltningarnas gemensamma bedömning 
Förvaltningarna; Kommunledningskontoret, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen 
håller med i revisionens bedömning att det bedrivs ett omfattande arbete vid flera av våra enheter, 
samverkansgrupper etc. vilka bland annat har som syfte att motverka psykisk ohälsa eller stödja de som 
drabbas av psykisk ohälsa. Detta är dock ett komplext område där kunskaper delvis saknas om orsakerna 
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Tjänsteutlåtande
2018-11-27

Änr BUN 2018/118.007
3 av 3

till varför barn och ungas hälsa tycks försämras. Kunskapsläget kan också stärkas när det gäller vilken 
verkan olika insatser kan förväntas få på psykisk hälsa. 

Det finns en stor medvetenhet bland ansvariga politiker och tjänstepersoner i Vaxholms stad om att den 
psykiska ohälsan har försämrats bland barn och unga och att flickor skattar sin psykiska hälsa klart lägre 
än pojkar. Förhållandena är inte utmärkande för Vaxholms stads unga utan situationen är likartad i hela 
landet och även i västvärlden.

Svar på revisionens rekommendationer:

1. Kommunstyrelsen bör överväga att formulera tydliga mål för att stärka den psykiska hälsan hos 
barn och unga. I ett nästa skede bör övriga berörda nämnder formulera sina mål för att bidra till 
detta.

Det finns redan formulerade mål och indikatorer inför 2019 inom god hälsa och hälsofrämjande 
miljöer inom Barn och utbildnings- och Socialnämnden. Kommunstyrelsen har målet att Vaxholm 
stad skall vara socialt hållbart inom vilket arbetet med psykisk hälsa inryms. 

2. Kommunstyrelsen bör utse en samordnare på kommunövergripande nivå för samordning av 
arbetet med att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga

Staden har blivit tilldelade medel från Sveriges kommuner och landsting för arbetet med psykisk 
(o)hälsa. Under den första delen av år 2019 kommer en stor andel av dessa medel att gå till en 
kartläggning och nulägesbeskrivning av problematiken samt granska ytterligare hur arbetet 
bedrivs med psykisk hälsa samt förslag på förbättringsområden. Arbetet beräknas vara klart till 
sommaren 2019. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Madeleine Larsson, 2018-11-23
Revisionsrapport, Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa
hos barn och unga, 2018-10-19

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Madeleine Larsson, klk

För kännedom: Ulrika Strandberg, uf      
Agneta Franzen, sf
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Protokoll Socialnämnden
2018-12-11

Änr SN 2018/78.007
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 104 Revisionsrapport: Granskning av stadens förebyggande arbete 
avseende psykisk ohälsa hos barn och unga

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

Socialnämndens svar på revisionsrapporten godkänns och överlämnas till revisionen. 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisionerna i Vaxholms stad har uppdragit KPMG att granska Kommunstyrelsens, 
Barn och utbildningsnämndens och Socialnämndens förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos barn 
och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Den samlade bedömningen i revisionsrapporten är att granskande nämnder bedriver ett omfattande 
arbete vid flera enheter, samverkansgrupper etc. vilka bland annat har som syfte att motverka psykisk 
ohälsa eller stödja de som drabbas av psykisk ohälsa. Bedömningen är att systematik och samordning 
kan stärkas, tillskapandet av det sk. Preventionsåret ett samarbete mellan Ungdomsstödet och skolan är 
ett sätt som kan bidra till detta. Ett annat område är samarbetet med BUP (barn och ungdomspsykiatrin.

Följande rekommendation ges efter genomförd granskning:

 Kommunstyrelsen bör överväga att formulera tydliga mål för att stärka den psykiska hälsan hos 
barn och unga. I ett nästa skede bör övriga berörda nämnder formulera sina mål för att bidra till 
detta.

 Kommunstyrelsen bör utse en samordnare på kommunövergripande nivå för samordning av 
arbetet med att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Madeleine Larsson, 2018-11-23
Revisionsrapport, Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa
hos barn och unga, 2018-10-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Madeleine Larsson, klk

För kännedom: Agneta Franzen, sf
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Tjänsteutlåtande
2018-11-27

Änr SN 2018/78.007
1 av 3

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 revisionsrapport avseende granskning av kommunens 
förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa hos barn och unga

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

Socialnämndens svar på revisionsrapporten godkänns och överlämnas till revisionen. 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
De förtroendevalda revisionerna i Vaxholms stad har uppdragit KPMG att granska Kommunstyrelsens, 
Barn och utbildningsnämndens och Socialnämndens förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos barn 
och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Den samlade bedömningen i revisionsrapporten är att granskande nämnder bedriver ett omfattande 
arbete vid flera enheter, samverkansgrupper etc. vilka bland annat har som syfte att motverka psykisk 
ohälsa eller stödja de som drabbas av psykisk ohälsa. Bedömningen är att systematik och samordning 
kan stärkas, tillskapandet av det sk. Preventionsåret ett samarbete mellan Ungdomsstödet och skolan är 
ett sätt som kan bidra till detta. Ett annat område är samarbetet med BUP (barn och ungdomspsykiatrin.

Följande rekommendation ges efter genomförd granskning:

 Kommunstyrelsen bör överväga att formulera tydliga mål för att stärka den psykiska hälsan hos 
barn och unga. I ett nästa skede bör övriga berörda nämnder formulera sina mål för att bidra till 
detta.

 Kommunstyrelsen bör utse en samordnare på kommunövergripande nivå för samordning av 
arbetet med att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga

Socialförvaltningen
Jimmy Olofsson
Nämndsekreterare
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Tjänsteutlåtande
2018-11-27

Änr SN 2018/78.007
2 av 3

Ärendebeskrivning
KPMG har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad att granska Vaxholms stads 
förbyggande arbete med psykisk ohälsa hos barn- och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Enligt Socialstyrelsens statistik ökar andelen barn och unga med psykiska besvär i Sverige. Psykiska 
besvär innebär ett tillstånd av nedsatt välbefinnande i samband med psykisk obalans eller vid symptom 
som ångest, oro eller nedstämdhet. Begreppet psykisk ohälsa innefattar psykiska besvär men även mer 
allvarliga symptom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos. Utvecklingen av barn och unga med
psykiska besvär kan leda till ökad problematik för individer och för samhället. Psykiska besvär i tidig 
ålder påverkar individers framtida förmåga och livssituation. Med förebyggande arbete kan både 
mänskliga och ekonomiska vinster förväntas.

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen har samordnat arbetet med
barn och ungas psykiska ohälsa på ett ändamålsenligt sätt och om det faktiska arbetet kan förväntas 
leda till önskade resultat?

I granskningen besvarades nedanstående revisionsfrågor: 

- Vilka mål finns inom området i Vaxholms stad?
- Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vad gäller förebyggande arbete och

samverkan?

- Hur kartläggs och analyseras utvecklingen av psykiska besvär bland unga i
kommunen?

- Hur dimensioneras och säkerställs att insatserna avseende särskilt stöd i
skolan är tillräckliga?

- Vilket förebyggande arbete bedrivs för att motverka psykisk ohälsa bland barn
och unga?

- Finns ändamålsenliga former för samverkan inom kommunen?
- Finns en ändamålsenlig extern samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)?

Med anledning av genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen bör överväga att formulera tydliga mål för att stärka den psykiska hälsan hos 
barn och unga. I ett nästa skede bör övriga berörda nämnder formulera sina mål för att bidra till 
detta.

- Kommunstyrelsen bör utse en samordnare på kommunövergripande nivå för samordning av 
arbetet med att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga

Förvaltningarnas gemensamma bedömning 
Förvaltningarna; Kommunledningskontoret, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen 
håller med i revisionens bedömning att det bedrivs ett omfattande arbete vid flera av våra enheter, 
samverkansgrupper etc. vilka bland annat har som syfte att motverka psykisk ohälsa eller stödja de som 
drabbas av psykisk ohälsa. Detta är dock ett komplext område där kunskaper delvis saknas om orsakerna 
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Tjänsteutlåtande
2018-11-27

Änr SN 2018/78.007
3 av 3

till varför barn och ungas hälsa tycks försämras. Kunskapsläget kan också stärkas när det gäller vilken 
verkan olika insatser kan förväntas få på psykisk hälsa. 

Det finns en stor medvetenhet bland ansvariga politiker och tjänstepersoner i Vaxholms stad om att den 
psykiska ohälsan har försämrats bland barn och unga och att flickor skattar sin psykiska hälsa klart lägre 
än pojkar. Förhållandena är inte utmärkande för Vaxholms stads unga utan situationen är likartad i hela 
landet och även i västvärlden.

Svar på revisionens rekommendationer:

1. Kommunstyrelsen bör överväga att formulera tydliga mål för att stärka den psykiska hälsan hos 
barn och unga. I ett nästa skede bör övriga berörda nämnder formulera sina mål för att bidra till 
detta.

Det finns redan formulerade mål och indikatorer inför 2019 inom god hälsa och hälsofrämjande 
miljöer inom Barn och utbildnings- och Socialnämnden. Kommunstyrelsen har målet att Vaxholm 
stad skall vara socialt hållbart inom vilket arbetet med psykisk hälsa inryms. 

2. Kommunstyrelsen bör utse en samordnare på kommunövergripande nivå för samordning av 
arbetet med att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga

Staden har blivit tilldelade medel från Sveriges kommuner och landsting för arbetet med psykisk 
(o)hälsa. Under den första delen av år 2019 kommer en stor andel av dessa medel att gå till en 
kartläggning och nulägesbeskrivning av problematiken samt granska ytterligare hur arbetet 
bedrivs med psykisk hälsa samt förslag på förbättringsområden. Arbetet beräknas vara klart till 
sommaren 2019. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Madeleine Larsson, 2018-11-23
Revisionsrapport, Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa
hos barn och unga, 2018-10-19

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Madeleine Larsson, klk

För kännedom: Ulrika Strandberg, uf
Agneta Franzen, sf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-02-07

Änr KS 2019/9.340
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 14 Fastställande av verksamhetsområden, Vaxholms stad

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Verksamhetsområde fastställs för vatten, spillvatten, dagvatten-fastighet samt dagvatten-gata enligt 
bilaga 1-4, att gälla från och med att beslutet vinner laga kraft.

Ärendebeskrivning
På Vaxholmsvattens styrelsemöte den 26 november beslutades att föreslå kommunfullmäktige i 
Vaxholm stad att befästa verksamhetsområde enligt de kartor och fastighetförteckningar som 
redovisats.  
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att kommunal vatten- 
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunens verksamhetsområden har inrättats vid olika tidpunkter 
och under olika lagar som i olika perioder har reglerat den allmänna vattenförsörjningen. Den skiftande 
historiken medför att det inte alltid är lätt att följa de beslut om verksamhetsområde som har fattats, 
och därmed den grund som verksamheten vilar på. Både VA-huvudman och fastighetsägare behöver 
kunna vara säkra på vilka förutsättningar som gäller avseende rättigheter och skyldigheter, till exempel i 
domstolsärenden. Beslutet innehåller inga nytillkommande fastigheter.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU § 4/2019-01-23
Befästande av verksamhetsområdet Roslagsvatten
Bilaga 1a- verksamhetsområde vatten kompletta kartor
Bilaga 1b- verksamhetsområde vatten samtliga fastigheter
Bilaga 2a- verksamhetsområde spillvatten
Bilaga 2b- verksamhetsområde spillvaten samtliga fastigheter
Bilaga 3a-verksamhetsområde dagvatten fastighet
Bilaga 3b-verksamhetsområde dagvatten samtliga fastigheter
Bilaga 4a verksamhetsområde dagvatten gata
Bilaga 4b – verksamhetsområde dagvatten gata samtliga fastigheter

Kopia på beslutet till
För åtgärd: kansliet

För kännedom: Roslagsvatten
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-01-23

Änr KS 2019/9.340
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 4 Befästande av verksamhetsområden, Vaxholms stad

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Verksamhetsområde fastställs för vatten, spillvatten, dagvatten-fastighet samt dagvatten-gata enligt 
bilaga 1-4, att gälla från och med att beslutet vinner laga kraft.

Ärendebeskrivning
På Vaxholmsvattens styrelsemöte den 26 november beslutades att föreslå kommunfullmäktige i 
Vaxholm stad att befästa verksamhetsområde enligt de kartor och fastighetförteckningar som 
redovisats.  
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att kommunal vatten- 
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunens verksamhetsområden har inrättats vid olika tidpunkter 
och under olika lagar som i olika perioder har reglerat den allmänna vattenförsörjningen. Den skiftande 
historiken medför att det inte alltid är lätt att följa de beslut om verksamhetsområde som har fattats, 
och därmed den grund som verksamheten vilar på. Både VA-huvudman och fastighetsägare behöver 
kunna vara säkra på vilka förutsättningar som gäller avseende rättigheter och skyldigheter, till exempel i 
domstolsärenden. Beslutet innehåller inga nytillkommande fastigheter.

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

Handlingar
Befästande av verksamhetsområdet Roslagsvatten

Bilaga 1a- verksamhetsområde vatten kompletta kartor

Bilaga 1b- verksamhetsområde vatten samtliga fastigheter

Bilaga 2a- verksamhetsområde spillvatten

Bilaga 2b- verksamhetsområde spillvaten samtliga fastigheter

Bilaga 3a-verksamhetsområde dagvatten fastighet

Bilaga 3b-verksamhetsområde dagvatten samtliga fastigheter

Bilaga 4a verksamhetsområde dagvatten gata

Bilaga 4b – verksamhetsområde dagvatten gata samtliga fastigheter

Kopia på beslutet till
För åtgärd: kansliet

För kännedom: Roslagsvatten
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Tjänsteutlåtande
2019-01-11

Änr KS 2019/9.340
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

Fastställande av verksamhetsområde vatten, avlopp och dagvatten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige att 
besluta att fastställa verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten-fastighet samt dagvatten-
gata enligt bilaga 1-4, att gälla från och med att beslutet vinner laga kraft.

Sammanfattning
På Vaxholmsvattens styrelsemöte den 26 november beslutades att föreslå kommunfullmäktige i 
Vaxholm stad att befästa verksamhetsområde enligt de kartor och fastighetförteckningar som 
redovisats.  
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att kommunal vatten- 
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunens verksamhetsområden har inrättats vid olika tidpunkter 
och under olika lagar som i olika perioder har reglerat den allmänna vattenförsörjningen. Den skiftande 
historiken medför att det inte alltid är lätt att följa de beslut om verksamhetsområde som har fattats, 
och därmed den grund som verksamheten vilar på. Både VA-huvudman och fastighetsägare behöver 
kunna vara säkra på vilka förutsättningar som gäller avseende rättigheter och skyldigheter, till exempel i 
domstolsärenden. Beslutet innehåller inga nytillkommande fastigheter.

Bakgrund
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.

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.

Ärendebeskrivning
Både VA-huvudman och fastighetsägare behöver kunna vara säkra på vilka förutsättningar som gäller 
avseende rättigheter och skyldigheter, till exempel i domstolsärenden. En inventering av samtliga 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Susanne Edén
Stadsbyggnadschef
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Tjänsteutlåtande
2019-01-11

Änr KS 2019/9.340
2 av 2

fattade verksamhetsområdesbeslut skulle innebära ett omfattande arbete för både Roslagsvatten, 
kommunen och länsstyrelsen. Därför föreslår Roslagsvatten att kommunfullmäktige befäster samtliga 
verksamhetsområden enligt den utbredning som verksamhetsområdena har idag och beslutar om 
verksamhetsområde där kommunens avsikt är att allmänna vattentjänster ska tillhandahållas, för att 
aktualisera dessa beslut och säkerställa att inga osäkerheter föreligger kring berörda fastighetsägares 
rättigheter till vatten och avlopp, liksom VA-huvudmannens rätt att utöva sin verksamhet enligt 
vattentjänstlagen inom samma område.

Handlingar i ärendet
Befästande av verksamhetsområdet Roslagsvatten

Bilaga 1a- verksamhetsområde vatten kompletta kartor

Bilaga 1b- verksamhetsområde vatten samtliga fastigheter

Bilaga 2a- verksamhetsområde spillvatten

Bilaga 2b- verksamhetsområde spillvaten samtliga fastigheter

Bilaga 3a-verksamhetsområde dagvatten fastighet

Bilaga 3b-verksamhetsområde dagvatten samtliga fastigheter

Bilaga 4a verksamhetsområde dagvatten gata

Bilaga 4b – verksamhetsområde dagvatten gata samtliga fastigheter

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: kansliet

För kännedom: Roslagsvatten
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Befästande av verksamhetsområden, Vaxholms stad  

Förslag till beslut  

Roslagsvatten föreslår Vaxholmsvattens styrelse  

att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten-fastighet samt dagvatten-gata enligt bilaga 1–4, att gälla från och med att beslutet 
vinner laga kraft.  

Sammanfattning 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att kommunal vatten- och 
avloppsförsörjning ska finnas. Kommunens verksamhetsområden har inrättats vid olika tidpunkter och under 
olika lagar som i olika perioder har reglerat den allmänna vattenförsörjningen. Den skiftande historiken medför 
att det inte alltid är lätt att följa de beslut om verksamhetsområde som har fattats, och därmed den grund som 
verksamheten vilar på.  Både VA-huvudman och fastighetsägare behöver kunna vara säkra på vilka 
förutsättningar som gäller avseende rättigheter och skyldigheter, till exempel i domstolsärenden. Roslagsvatten 
föreslår att kommunfullmäktige befäster samtliga verksamhetsområden enligt den utbredning som 
verksamhetsområdena har idag och där kommunens avsikt är att allmänna vattentjänster ska tillhandahållas. 
Beslutet innehåller inga nytillkommande fastigheter. 

Bakgrund 

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. 

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.  

Delar av det som idag är kommunens samlade verksamhetsområden har inrättats vid olika tidpunkter för olika 
delar av kommunen och under olika lagar som i olika perioder har reglerat den allmänna vattenförsörjningen. 
Besluten om verksamhetsområden är den grund som VA-försörjningen vilar på, dels för att säkerställa 
fastighetsägarens rätt till vattentjänsterna, dels för att fastställa VA-huvudmannens skyldighet att tillhandahålla 
vattentjänsterna men också VA-huvudmannens rätt att ordna en allmän VA-anläggning och ta ut VA-avgifter 
enligt VA-taxan. Den skiftande historiken medför att det inte alltid är lätt att följa de beslut om 
verksamhetsområde som har fattats, och därmed den grund som verksamheten vilar på. I vissa fall kan 
verksamhetsområden därtill ha uppstått utan formliga beslut genom att anläggningen byggdes ut, vilket var 
möjligt innan 1970 års lag.   
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Ärende 

Både VA-huvudman och fastighetsägare behöver kunna vara säkra på vilka förutsättningar som gäller avseende 
rättigheter och skyldigheter, till exempel i domstolsärenden. En inventering av samtliga fattade 
verksamhetsområdesbeslut skulle innebära ett omfattande arbete för både Roslagsvatten, kommunen och 
länsstyrelsen. Därför föreslår Roslagsvatten att kommunfullmäktige befäster samtliga verksamhetsområden 
enligt den utbredning som verksamhetsområdena har idag och beslutar om verksamhetsområde där 
kommunens avsikt är att allmänna vattentjänster ska tillhandahållas, för att aktualisera dessa beslut och 
säkerställa att inga osäkerheter föreligger kring berörda fastighetsägares rättigheter till vatten och avlopp, 
liksom VA-huvudmannens rätt att utöva sin verksamhet enligt vattentjänstlagen inom samma område. 

Roslagsvatten föreslår därför att verksamhetsområdet för vatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-
fastighet på nytt fastställs enligt bilaga 1–4. Beslutet innehåller inga nytillkommande fastigheter. 

 

 

Mikael Algvere Terees von Stedingk 
VD, Roslagsvatten och Vaxholmsvatten  Kommunansvarig VA Vaxholm 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1a. Karta över verksamhetsområde för vatten  
Bilaga 1b. Förteckning över fastigheter som tas in i verksamhetsområdet för vatten  
Bilaga 2a. Karta över verksamhetsområde för spillvatten  
Bilaga 2b. Förteckning över fastigheter som tas in i verksamhetsområdet för spillvatten  
Bilaga 3a. Karta över verksamhetsområde för dagvatten-fastighet  
Bilaga 3b. Förteckning över fastigheter som tas in i verksamhetsområdet för dagvatten-fastighet 
Bilaga 4a. Karta över verksamhetsområde för dagvatten-gata  
Bilaga 4b. Förteckning över fastigheter som tas in i verksamhetsområdet för dagvatten-gata 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-02-07

Änr KS 2018/148.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 19 Rapport från Länsstyrelsens inspektion hos 
Överförmyndarnämnden i Vaxholms stad och Värmdö kommun      
4 maj 2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har efter inspektion funnit anledning att kritisera Överförmyndarnämnden i Värmdö 
och Vaxholm kommuner. Överförmyndarnämnden får kritik för avsaknad av sluträkning i ett ärende 
angående förmyndarskap samt fråga om lång handläggningstid för granskning av årsräkningar. I övrigt 
har länsstyrelsen även haft synpunkter i ett antal ärenden där förvaltningen har analyserat 
felaktigheterna och vidtagit åtgärder vilka närmare redovisas i tjänsteskrivelse från Värmdö kommun 
daterad 2018-11-29. Kommunledningskontoret hänvisar till Överförmyndarnämndens tjänsteskrivelse 
och beslut samt föreslår att informationen noteras till protokollet.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 7/2019-01-23
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-07
Protokollsutdrag ÖFN 2018-12-06
Tjänsteskrivelse, Värmdö kommun, 2018-11-29
Rapport från inspektion hos Överförmyndarnämnden i Vaxholms och Värmdö kommuner, 2018-08-17

Kopia på beslutet till
För kännedom: Överförmyndarnämnden Värmdö kommun

Kommunchef
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-01-23

Änr KS 2018/148.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 7 Rapport från Länsstyrelsens inspektion hos 
Överförmyndarnämnden i Vaxholms stad och Värmdö kommun 4 
maj 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har efter inspektion funnit anledning att kritisera Överförmyndarnämnden i Värmdö och 
Vaxholm kommuner. Överförmyndarnämnden får kritik för avsaknad av sluträkning i ett ärende 
angående förmyndarskap samt fråga om lång handläggningstid för granskning av årsräkningar. I övrigt 
har länsstyrelsen även haft synpunkter i ett antal ärenden där förvaltningen har analyserat 
felaktigheterna och vidtagit åtgärder vilka närmare redovisas i tjänsteskrivelse från Värmdö kommun 
daterad 2018-11-29. Kommunledningskontoret hänvisar till Överförmyndarnämndens tjänsteskrivelse 
och beslut samt föreslår att informationen noteras till protokollet.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-07
Protokollsutdrag ÖFN 2018-12-06
Tjänsteskrivelse, Värmdö kommun, 2018-11-29
Rapport från inspektion hos Överförmyndarnämnden i Vaxholms och Värmdö kommuner, 2018-08-17

Kopia på beslutet till
För kännedom: Överförmyndarnämnden Värmdö kommun

Kommunchef
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Tjänsteutlåtande
2019-01-07

Änr KS 2018/148.106
1 av 1

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

Rapport från Länsstyrelsens inspektion hos Överförmyndarnämnden i 
Vaxholms stad och Värmdö kommun 4 maj 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har efter inspektion funnit anledning att kritisera Överförmyndarnämnden i Värmdö och 
Vaxholm kommuner. Överförmyndarnämnden får kritik för avsaknad av sluträkning i ett ärende 
angående förmyndarskap samt fråga om lång handläggningstid för granskning av årsräkningar. I övrigt 
har länsstyrelsen även haft synpunkter i ett antal ärenden där förvaltningen har analyserat 
felaktigheterna och vidtagit åtgärder vilka närmare redovisas i tjänsteskrivelse från Värmdö kommun 
daterad 2018-11-29. Kommunledningskontoret hänvisar till Överförmyndarnämndens tjänsteskrivelse 
och beslut samt föreslår att informationen noteras till protokollet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-07
Protokollsutdrag ÖFN 2018-12-06
Tjänsteskrivelse, Värmdö kommun, 2018-11-29
Rapport från inspektion hos Överförmyndarnämnden i Vaxholms och Värmdö kommuner, 2018-08-17

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Överförmyndarnämnden Värmdö kommun

Kommunchef

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Tjänsteskrivelse
2018-11-29

Handläggare Diarienummer

Said Mousavi Ahi
Enheten för verksamhetsstöd

2018ÖFN/0014

Överförmyndarnämnden

Växel 08-570 470 00 • varmdo.kommun@varmdo.se • www.varmdo.se •

Rapport från Länsstyrelsens inspektion samt handlingsplan

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport.

Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm.

Sammanfattning

Länsstyrelsen har efter inspektion funnit anledning att kritisera Överförmyndarnämnden i
Värmdö och Vaxholmkommunerfår kritik för avsaknad av sluträkning i ett ärende angående
förmyndarskap samt fråga om lång handläggningstid för granskning av årsräkningar. I övrigt
har länsstyrelsen även haft synpunkter i ett antal ärenden där förvaltningen har analyserat
felaktigheternaoch vidtagit åtgärder vilka närmare redovisas nedan.

Bedömning och åtgärder

Bakgrund

Länsstyrelsen genomförde den 4 maj 2018 en inspektion av Överförmyndarnämnden Värmdö
Vaxholms verksamhet. Sammanlagt granskade Länsstyrelsen 39 akter. Efter aktgranskningen
höll Länsstyrelsen ett sammanträde med överförmyndarhandläggare och ansvarig
verksamhetschef.

Aktgranskning med kritik

Länsstyrelsen har kritiserat överförmyndarnämnden i två punkter. Första punkten avser en
sluträkning för ettnumera myndig barn som saknats i akten. Felaktigheten beror på en
funktionsfel i ärendehandläggningssystemet Wärna. Under början på 2017 har nämnden
begärt en sluträkning för det myndiga barnet. Brister i påminnelsesystemet har resulterat i att
bevakning av sluträkning har tappats bort och därmed har ingenpåminnelse om sluträkning
skickats inom bestämd tid. Ärendet är idag avslutat, sluträkning granskad och
redovisningshandlingar har överlämnats till behörig mottagare. Påminnelsesystem har
uppdaterats och rutin för granskning av sluträkning samt lämnande av redovisningshandlingar
har upprättats.

Länsstyrelsen har vidare kritiserat nämnden för långa handläggningstider avseende årsräkning
för 2016 som inkommit den 21 april till nämnden somej påbörjat någon granskning förrän 19
oktober. Avseende akt 1201 sent inkommen årsräkning. Bättre rutiner för snabbare
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granskning av årsräkning har upprättats under 2017-2018. Rutinerna har uppdaterats 
kontinuerligt under året exempelvis genom att begäran om kompletteringar redan påbörjas när 
årsräkning lämnats in till nämnden. Interna mål för granskning av årsräkning har upprättats.  

 

Enhetschefen gör en kontinuerlig uppföljning under året för att säkra att granskningsmålet 
uppnås. Målet under 2018 har varit att kompletta årsräkningar som kommit in i tid skulle vara 
färdiggranskade senast sista augusti. Nämnden har uppnått målet. Samtliga årsräkningar ska 
vara granskade till den sista oktober. Nämnden har per sista september granskat alla 
årsräkningar och överträffat sitt tidigare mål och nu inväntar i 35 fall kompletterande underlag 
från ställföreträdarna. 

 

Övriga synpunkter från Länsstyrelsen 

Akt 2338 avseende ett förmyndarskap och medförmyndarskap där medförmyndaren hade bl.a. 
ej rätt att ansöka om uttag ensam eftersom detta ej framgick av hens uppdrag från tingsrätten. 
Eftersom överförmyndarnämnden inte kunnat få kontakt med barnets legala förmyndare hade 
man accepterat att gode mannen ensamt ansökt om uttagstillstånd. Överförmyndarnämnden 
har, efter Länsstyrelsens uppmaning, formellt beslutat om att medförmyndaren ensamt ska 
handha barnets ekonomi.   

 

Avseende Akt 771 och 710 instämmer nämnden med länsstyrelsens påpekanden och 
konstaterar att det har handlat om miss i handläggningen. Dessa ärenden har återkopplats till 
berörda handläggare. 

 

Länsstyrelsen har påpekat att dagbokbladet i akt 2012 innehöll först en avslutsnotering och 
sedan en anmaning att inlämna sluträkningen och därefter avslut av ärende igen. 
Länsstyrelsen anmärkte även hanteringen av original årsräkningen som återsänts till 
godemannen för komplettering vilket ej får ske. Nämnden konstaterar att noteringen ”Avslut 

av akt” till händelsetext kommer per automatik när handläggarna skriver in ärendet som är 
under avslutande i ärendehandläggningssystemet. Systemansvarig i överförmyndargruppen 
har tagit kontakt med Wärna för att kunna åtgärda problemet med systemet. Vidare har 
nämnden gått igenom ”Rutin avseende komplettering av årsräkning gällande ny underskrift”. 
Rutinen är uppdaterad så att handläggarna skickar ut kopia på årsräkning (inkommen 
handling) och ej original som det har stått tidigare. Rutinen för granskning av årsräkning har 
korrigerats så att granskare markerar den årsräkningen som ej ersatts av den nya underskrivna 
årsräkningen med noteringen ”ersätts av dnr xx”. 

 

I fråga om granskning som skedde på akt 1394 som rörde ett godmanskap för 
ensamkommande barn konstaterade Länsstyrelsen att nämnden hade tagit över 
handläggningen från annan kommun i juli och beslutade att byta god man i augusti 2016. Den 
nya gode mannen hade ej lämnat in någon årsräkning och det fanns inget beslut om befrielse 
som skulle gälla den nya godemannen. Nämnden konstaterar att handläggare har glömt att 
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begära in förteckning från den nya godemannen (rutin saknades). Nämnden har efter 
Länsstyrelsens påpekande granskat ärendet och befriat den nya godemannen från att inge 
årsräkning till nämnden. Rutin för byte av god man för ensamkommande barn samt begäran 
om förteckning har upprättats. 
 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Konsekvenser för näringslivet 

Beslutet medför inga konsekvenser för näringslivet. 

Konsekvenser för miljön 

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön. 

Konsekvenser för medborgarna 

Beslutet medför positiva konsekvenser för medborgarna eftersom handläggningen 
kvalitetssäkras och blir mera rättssäker. 
Konsekvenser för barn 

Beslutet medför positiva konsekvenser för de barn som berörs av överförmyndarfrågor 
eftersom handläggningen kvalitetssäkras och blir mera rättssäker. 
 

 

Handlingar i ärendet 

Nr     Handling  Biläggs/Biläggs ej 

   
     1    Rapport från Länsstyrelsen      Biläggs 

 

Sändlista för beslutsexpediering 

Överförmyndargruppen 

 

 

 

 

Anne Lundkvist    Said Mousavi 

Sektorchef     Enhetschef 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 
Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 stockholm@lansstyrelsen.se  
www.lansstyrelsen.se/stockholm  
 

 

     

Information om rapport från inspektion av 
överförmyndare/överförmyndarnämnd 
 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun. Kopia av 
rapport från inspektionen översänds till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst 
ansvariga för verksamheten. Kopia av rapport från inspektionen översänds även 
till kommunrevisionen.  
 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet 
och ska inspektera verksamheten i kommunerna. Vid inspektionen ska 
Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i 
föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 
överförmyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis utvalda akter.  
 
Inspektionsrapporten är upplagd på följande vis. I sammanfattningen anges på 
vilka punkter som Länsstyrelsen framför kritik mot verksamheten. Om 
Länsstyrelsen inte funnit något att kritisera så framgår även det. Under rubriken 
’aktgranskning med kritik’ redogör Länsstyrelsen för de akter som vi granskat där 
vi funnit anledning att kritisera någon del av handläggningen. Under rubriken 
’övrig aktgranskning’ redogör Länsstyrelsen för andra rättsfrågor som uppkommit 
vid granskningen av akterna och vid den efterföljande diskussionen med 
överförmyndarkansliet. Under rubriken ’övriga frågor’ redogör Länsstyrelsen för 
information m.m. som framkommit utöver aktgranskningen. 
 
Länsstyrelsen kan framföra tre nivåer av kritik: kan inte undgå kritik, kritik eller 
allvarlig kritik. Samtliga sammanfattas dock som kritik i den inledande 
sammanfattningen. Inte undgå kritik är den mildaste formen av kritik och allvarlig 
den strängaste. När allvarlig kritik framförs ska Länsstyrelsen normalt sett följa 
upp frågan, antingen genom att begära återrapportering eller genom ett särskilt 
uppföljande möte/samtal.  
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Rapport från inspektion hos Överförmyndarnämnden i 
Vaxholms och Värmdö kommuner den 4 maj 2018

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län har efter inspektion funnit anledning att kritisera 
Överförmyndarnämnden (nämnden) i Vaxholms och Värmdö kommuner på 
följande punkter.

- Saknas sluträkning i ärende angående förmynderskap.
- Lång handläggningstid för granskning av årsräkningar.

Inledning
Vid inspektion den 4 maj 2018 granskade Länsstyrelsen 39 akter. Se bilaga med 
information om de granskade akterna.

Efter granskningen höll Länsstyrelsen ett sammanträde med nämnden där de 
frågor som uppstått vid granskningen av akterna behandlades. Vid sammanträdet 
medverkade Renée Roslycke, Sanna Valkonen, Victor Gustavsson och André 
Schembri från nämnden samt Lisa Wellenius och Lotta Reimers från 
Länsstyrelsen. 

I den mån Länsstyrelsen har funnit anledning att kommentera nämndens 
handläggning av ärendena framgår detta av rapporten, med hänvisning till aktuella 
akter.

Aktgranskning med kritik
Sluträkning myndigt barn
Vid granskningen av akt 494 angående ett förmynderskap noterade Länsstyrelsen 
bl.a. följande. Ärendet fanns inte med i nämndens register över aktiva ärenden 
men låg i nämndens arkivskåp bland de aktiva ärendena. Länsstyrelsen plockade 
akten direkt från arkivskåpet. Akten berörde från början tre syskon som nu alla är 
myndiga. Den yngsta blev myndig år 2016.  Den senaste årsräkningen inkom i 
april 2016. Sista dagboksraden i ärendet är från mars 2017: ”anmodan att 
inkomma med sluträkning”. Det fanns ingen sluträkning i akten avseende det 
yngsta barnet. Det framgick inte heller att en överlämning av redovisnings-
handlingar hade skett. 

Enligt 13 kap. 15 § föräldrabalken (FB) ska föräldrar inom en månad efter att 
barnet fyllt 18 år i en sluträkning till överförmyndaren redogöra för förvaltningen 
under tiden fram till att förmynderskapet upphörde. Redovisningen avser 
egendom som avses i 2 §, t.ex. tillgångar som överstiger åtta gånger gällande 
prisbasbelopp, samt sådan egendom som omfattas av bestämmelserna om 
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samtycke enligt 10 §, t.ex. fast egendom eller nyttjanderätt till sådan. 
Länsstyrelsen vill framhålla att överförmyndarens granskning av ställföreträdares 
redovisningshandlingar är en central del av överförmyndarens tillsyn. Det är 
därför viktigt att överförmyndaren aktivt bevakar att redovisningshandlingar 
lämnas in, att de lämnas in i rätt tid och vidta åtgärder då det brister, genom att 
t.ex. förelägga med vite.

Enligt 16 kap 8 § FB ska överförmyndaren överlämna sluträkningen, efter att 
överförmyndaren granskat den, tillsammans med förteckning, årsräkningar samt 
övriga handlingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§ FB som förvaras hos överförmyndaren 
till den som behörig att ta emot den. 

Länsstyrelsen anser att nämnden förtjänar kritik för att ingen sluträkning alls 
tagits in vad gäller det yngsta barnet och att därmed heller inga redovisnings-
handlingar överlämnats.  

Handläggningstid för granskning av årsräkningar

Länsstyrelsen inhämtade uppgifter om handläggningstider för granskningen av 
årsräkningar föregående år. Nämnden lämnade uppgifter om att 70 % av 
årsräkningarna för år 2016 granskades före den 1 oktober 2016 samt att 
granskningen av årsräkningar för år 2016 var helt klar den 16 januari 2018. I det 
sista ärendet inkom årsräkningen först i december 2017, efter att nämnden vid vite 
förelagt ställföreträdaren att ge in handlingen.

Vid inspektionen noterade Länsstyrelsen lång handläggningstid i ett ärende, akt 
1201 angående särskilt förordnad vårdnadshavare. Årsräkningen avseende år 2016 
inkom den 21 april 2016. Nämnden skickade en första begäran om komplettering 
den 19 oktober 2017. Nämnden fick inget svar från ställföreträdaren, men 
granskade årsräkningen utan anmärkning den 22 december 2017. 

Nämnden uppgav vid sammanträdet att de under år 2017 nådde sitt mål att alla 
årsräkningar som var kompletta vid inlämnandet ska vara klara den sista augusti. 
Ett annat mål är att samtliga årsräkningar ska vara klara till den sista oktober. 

Regeln i 9 § förvaltningslagen (2017:900) [bestämmelsen började gälla den 1 juli 
2018 och ersätter 7 § i den tidigare förvaltningslagen (1986:223)] om snabb och 
enkel handläggning ska vara vägledande i samtliga ärenden hos överförmyndaren. 
En snabb handläggning hos överförmyndaren är av rättssäkerhetsskäl viktig för 
den enskilde som annars kan riskera att hans eller hennes personliga eller 
ekonomiska förhållanden försämras. Justitieombudsmannen har i ett beslut (dnr 
5172-2008) anfört följande. 
Av utredningen framgår följande. Göran F. gav den 27 februari 2008 in en årsräkning avseende 2007 
för granskning till överförmyndaren. Den 17 juli 2008 förelades Göran F. att inkomma med 
kompletteringar. Granskningen av årsräkningen var slutförd den 8 oktober 2008. Den tid som gick 
åt för att granska årsräkningen uppgick således till drygt sju månader. Föreläggande om att 
komplettera årsräkningen skickades först nästan fem månader efter det att årsräkningen hade getts 
in. Överförmyndaren kan enligt min bedömning inte undgå kritik för långsam handläggning av 
Göran F:s årsräkning.
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Mot denna bakgrund förtjänar nämnden viss kritik för lång handläggningstid för 
granskning av årsräkningar. Länsstyrelsen vill uppmana nämnden att undersöka 
varför vissa årsräkningar enligt uppgift var färdiggranskade så sent som efter 
årsskiftet, samt utreda hur detta kan undvikas i framtiden.

Övrig aktgranskning 
Föregående protokoll

I rapporten från föregående inspektion (se dnr 3250-2017) framförde Läns-
styrelsen kritik mot att nämnden inte omprövat ett antal förvaltarskap under år 
2016. Vid nuvarande inspektion noterade Länsstyrelsen inte några brister 
angående detta. Länsstyrelsen ser positivt på förbättringen. 

Medförmyndarskap
Vid granskningen av akt 2338 angående ett förmynderskap noterade Länsstyrel-
sen bl.a. följande. Tingsrätten beslutade att anordna medförmyndarskap i april 
2017 eftersom barnets legala förmyndare hade flyttat utomlands. I beslutet har 
medförmyndarens uppdrag inte specificerats. Medförmyndaren har gett in en 
förteckning över barnets tillgångar och årsräkning för år 2017. Barnets tillgångar 
överstiger inte åtta prisbasbelopp, så barnets förälder är inte redovisningsskyldig. 
Medförmyndaren har vid ett flertal tillfällen, ensam ansökt om uttagstillstånd och 
nämnden har samtyckt. 

I september 2017 skrev nämnden till Centrala studiestödsnämnden och begärde att 
barnets studiemedel i fortsättningen betalas ut till medförmyndarens konto. Kontot 
redovisas inte i årsräkningen men hen verkar varje månad föra över hela summan 
till barnets konto. 

Vid sammanträdet diskuterades utbetalningen av studiemedel till medförmyn-
darens konto och om det går att lösa på något annat vis. 

Länsstyrelsen vill inledningsvis påpeka att akten framstod som rörig. Hand-
lingarna var i oordning och det fanns många handlingar som var av typen 
mallbeslut och rättsfall, som föreföll vara arbetsmaterial och inte är diarieförda 
handlingar. Länsstyrelsen vill därför uppmana nämnden att rensa akten från 
material som inte hör dit. 

Vad gäller medförmyndarens redovisning vill Länsstyrelsen framföra följande. 
Om en persons egendom ska förvaltas av fler än en förmyndare, god man eller
förvaltare, ska ställföreträdarna utöva förvaltningen gemensamt. Överförmyn-
daren kan dock besluta att förvaltningen av tillgångarna ska fördelas på visst sätt 
mellan ställföreträdarna eller att vissa tillgångar ska förvaltas av en av dem ensam 
(se 12 kap. 12 § FB). Överförmyndaren kan besluta att medförmyndaren sköter 
ekonomin ensam (se RH 2010:88). Överförmyndaren har också möjlighet att 
besluta om befrielse från redovisningsskyldighet avseende tidigare år (se 14 kap. 
19 § FB).
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Medförmyndarens uppdrag har inte specificerats av tingsrätten, vilket innebär att 
hen har samma uppdrag som barnets förälder.  Det innebär att medförmyndaren 
inte har rätt att ensam ansöka om samtycke till uttag. 

Vad gäller studiemedlet vill Länsstyrelsen framföra följande. Förmyndare, gode 
män och förvaltare ska se till att pengar och värdepapper som tillhör den enskilde 
förvaras så att de inte sammanblandas med tillgångar som ställföreträdaren annars 
förvaltar (se 12 kap. 6 § FB). Med tillgångar som ställföreträdaren annars förvaltar 
avses dels hens egna tillgångar, dels tillgångar som kan tillhöra någon annan som 
ställföreträdaren bistår. Att tillgångar som tillhör olika personer inte får blandas 
samman innebär bl. a. att, vid insättning på bank, skilda konton måste användas 
(se NJA II 1995 s. 35). 

Länsstyrelsen anser att det är problematiskt att barnets studiemedel sätts in på 
medförmyndarens konto. Som huvudregel ska pengarna sättas in på ett konto i 
barnets namn. Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över om det går att lösa på 
annat vis. 

Underskrift heder och samvete av båda förmyndarna
Vid granskningen av akt 710 angående ett förmynderskap noterade Länsstyrelsen 
bl.a. följande. Årsräkningen avseende år 2016 är endast underskriven av den ena 
förmyndaren. Årsräkningarna avseende år 2015 och 2017 är däremot underskrivna 
av båda. 

Länsstyrelsen påpekade på sammanträdet att båda förmyndarna alltid måste skriva 
under handlingar tillsammans (se 10 kap. 2 § och 12 kap. 12 § FB).  

Avslutade akter
Vid granskningen av akt 2012 angående ett godmanskap noterade Länsstyrelsen 
bl.a. följande. Huvudmannen avled i april 2018. På dagboksbladet fanns en rad 
”avslut av akt” per den 10 april 2018. Den 19 april har nämnden skickat ut en 
anmodan till gode mannen om att ge in sluträkning. Nämnden har därefter lagt in 
ett nytt ”avslut av akt” per den 9 oktober 2018.

Även akt 494 angående ett förmynderskap hade hanterats på liknande sätt. Ingen 
av akterna fanns längre med i registret. 

Vid sammanträdet framförde nämnden att detta beror på en funktion i Wärna, där 
ärendena rubricerats som ”under avslutande”. Det betyder bl.a. att bevakningarna 
i Wärna inte fungerar. 

Överförmyndaren är skyldig att föra register över ställföreträdarskapen, i den 
utsträckning som framgår av 9 § förmynderskapsförordningen (1995:379) (FFO). 
Enligt 19 § FFO ska akter som upphört förvaras särskilt, vilket innebär att de ska 
särskiljas från de aktiva akterna. Ställföreträdare ska, i enlighet med 13 kap. 15 § 
och 14 kap. 18 § FB, lämna sluträkning över förvaltad egendom, en månad efter 
att uppdraget upphört. Enligt 16 kap. 8 § FB ska överförmyndaren överlämna 
redovisningshandlingarna i akten till behörig part efter att överförmyndaren 
granskat sluträkningen. Det innebär att handläggningen av akten inte är avslutad 
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förrän detta skett. Det kan även innebära en risk att bevakningen av att sluträkning 
m.m. ges in inte fungerar. Länsstyrelsen anser att akten därför inte bör avslutas i 
ärendehanteringssystemet förrän handläggningen är klar. 

Granskning av årsräkning
Vid granskningen av akt 2012 angående ett godmanskap noterade Länsstyrelsen 
bl.a. följande. Årsräkningen avseende år 2016 finns i två olika varianter som är 
hophäftade med varandra. Överst är en blankett med gode mannens uppgifter i 
original, där nämnden antecknat resultatet av granskningen och där nämnden även 
har korrigerat vissa siffror i redovisningen. Under den är en blankett som verkar 
vara en kopia av den första blanketten och som skickats tillbaka till gode mannen. 
Gode mannen verkar ha ändrat uppgifterna i enlighet med nämndens korrigeringar 
och därefter skrivit under kopian.  

Inför inspektionen har Länsstyrelsen inhämtat nämndens rutiner för granskning av 
årsräkningar. Länsstyrelsen har inget anmärka på rutinerna, utöver vad gäller 
rutinen för återsändande av årsräkning. Av den framgår att nämnden, när 
ställföreträdaren ska komplettera årsräkningen, skickar ut originalet av 
årsräkningen till ställföreträdaren. Nämnden behåller själv en kopia. 

Mot bakgrund av detta vill Länsstyrelsen påpeka att nämnden inte får avhända sig 
allmänna handlingar som getts in till dem utan stöd i lag. Originalet bör således 
behållas hos nämnden och en kopia skickas ut till ställföreträdaren för 
komplettering. Ställföreträdaren bör efter komplettering skriva under kopian på 
nytt. Nämndens egna anteckningar, om korrigering och om resultatet av 
granskningen, bör skrivas på denna handling. Den första årsräkningshandlingen 
ska finnas kvar i akten, men det kan vara lämpligt att på något vis markera att 
handlingen är ersatt med en ny.

Redovisning från god man för ensamkommande barn
Vid granskningen av akt 1394 angående ett godmanskap för ensamkommande 
barn noterade Länsstyrelsen bl.a. följande. Nämnden tog över handläggningen 
från annan kommun i juli 2016. I augusti 2016 beslutade nämnden att byta god 
man. Den nye gode mannen har inte gett in någon årsräkning och det finns inte 
heller något beslut om befrielse som gäller den nye gode mannen. 

Gode män ska årligen lämna in en årsräkning och redogöra för förvaltningen 
under föregående år av egendom som har stått under dennes förvaltning. Om en 
god mans uppdrag upphör ska denne inom en månad därefter lämna en 
sluträkning beträffande egendom som har stått under dennes förvaltning (se 14 
kap. 1, 15 och 18 §§ FB). Överförmyndaren kan befria en god man från skyldig-
heten att lämna års- och sluträkning, om det med hänsyn till gode mannens och 
huvudmannens förhållanden, tillgångarnas art eller värde eller omständigheterna i 
övrigt finns särskilda skäl (se 14 kap. 19 § FB). Enligt Länsstyrelsens mening 
följer det av bestämmelsens ordalydelse att ett beslut om att befria en specifik god 
man från redovisningsskyldighet endast avser den gode mannen. Om överförmyn-
daren byter ut den gode mannen måste därför överförmyndaren fatta ett nytt beslut 
i frågan, för att hen inte ska vara skyldig att lämna in års- och sluträkning. Dessa 
bestämmelser är även tillämpliga i godmanskap för ensamkommande barn (se 12 
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§ lag om god man för ensamkommande barn (2005:429)). Länsstyrelsen upp-
manar nämnden att se över sina rutiner. 

Skulder som inte redovisats i årsräkning
Vid granskningen av akt 771 angående ett godmanskap noterade Länsstyrelsen 
bl.a. följande. Enligt årsräkningen avseende år 2015 hade huvudmannen skulder i 
början av året men det framgick inte hur stor skulden var i slutet av året. Det fanns 
inte heller någon redovisad utgiftspost som visade att skulden var betald. I 
årsräkningen avseende år 2016 finns inte någon skuld redovisad. Årsräkningen 
var granskad utan anmärkning. I mars 2017 gav gode mannen in ett årsbesked 
som visar att huvudman har skulder till Centrala studiestödsnämnden. Inga 
skulder redovisas heller i årsräkningen avseende år 2017 och den har granskats 
utan anmärkning.

Gode män ska före den 1 mars varje år i en årsräkning till överförmyndaren 
redogöra för förvaltningen under föregående år av egendom som har stått under 
förvaltning. Årsräkningen ska avges på heder och samvete. I årsräkningen ska 
bl.a. anges den enskildes tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid 
som räkningen avser (se 14 kap. 15 § FB). 

Mot bakgrund av att det i akten framgår att huvudmannen har studieskulder borde 
nämnden vid granskningen av årsräkningarna ha observerat att skulden saknades 
och vidtagit någon åtgärd med anledning av detta, exempelvis begärt 
komplettering.

Övriga frågor
Redovisade rutiner
Länsstyrelsen har inför inspektionen inhämtat och granskat nämndens
skriftliga rutiner rörande bevakning av redovisningshandlingar och har inget att 
anmärka på rutinerna. 
 

Denna rapport har upprättats av Lotta Reimers och Lisa Wellenius.

Bilaga:

Granskade akter

Kopia till:

Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
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Granskade akter

Anmälan om behov av god man/förvaltare
Akt 2528, 2506, 2527, 2526, 2533, 2539, 2507, 2510, 2516, 2504, 2505 

Godmanskap
396, 548, 771, 851, 1066, 1337, 2012, 2014, 2266

Förvaltarskap
184, 952, 2071

Förmynderskap
166, 494, 577, 710, 720, 989, 1201, 2077, 2175, 2241, 2321, 2338, 2454, 2466

Ensamkommande barn
1394, 2314
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-02-07

Änr KS 2018/148.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 20 Reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reglemente för Överförmyndarnämnden 2019-2022 antas. 

Ärendebeskrivning
Värmdö kommun och Vaxholms stad har en gemensam nämnd för samverkan inom 
överförmyndarverksamhet. Värmdö kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
Värmdö kommuns nämndorganisation. Värmdö och Vaxholm har ett avtal om samverkan i gemensam 
överförmyndarnämnd till och med den 31 december 2022. Värmdö kommun har under hösten 2018 
gått igenom och reviderat samtliga nämnders reglementen. Med anledning av detta måste 
kommunfullmäktige i Värmdö kommun respektive Vaxholms stad anta nytt reglemente för 
överförmyndarnämnden. Föreslaget reglemente för 2019-2022 har i stora drag samma innehåll som det 
nu gällande reglementet men med en annan paragrafordning samt med en uppdaterad grafisk profil.  

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på framtaget reglemente för överförmyndarnämnden 
2019-2022och föreslår att kommunfullmäktige antar detsamma.    

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-01-07
Överförmyndarnämndens reglemente 2019-2022
Överförmyndarnämndens reglemente 2015-2018

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Värmdö kommun

För kännedom: Vaxholms stads hemsida
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Tjänsteutlåtande
2019-01-07

Änr KS 2018/148.106
1 av 1

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

Reglemente för Överförmyndarnämnden 2019-2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reglemente för Överförmyndarnämnden 2019-2022 antas. 

Ärendebeskrivning
Värmdö kommun och Vaxholms stad har en gemensam nämnd för samverkan inom 
överförmyndarverksamhet. Värmdö kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
Värmdö kommuns nämndorganisation. Värmdö och Vaxholm har ett avtal om samverkan i gemensam 
överförmyndarnämnd till och med den 31 december 2022. Värmdö kommun har under hösten 2018 
gått igenom och reviderat samtliga nämnders reglementen. Med anledning av detta måste 
kommunfullmäktige i Värmdö kommun respektive Vaxholms stad anta nytt reglemente för 
överförmyndarnämnden. Föreslaget reglemente för 2019-2022 har i stora drag samma innehåll som det 
nu gällande reglementet men med en annan paragrafordning samt med en uppdaterad grafisk profil.  

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på framtaget reglemente för överförmyndarnämnden 
2019-2022och föreslår att kommunfullmäktige antar detsamma.    

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-01-07
Överförmyndarnämndens reglemente 2019-2022
Överförmyndarnämndens reglemente 2015-2018

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Värmdö kommun

För kännedom: Vaxholms stads hemsida

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Reglemente för överförmyndarnämnden 
 

Beslutsnivå- och datum  Kommunfullmäktige [Beslutsdatum] 

Diarienummer [Diarienummer] 

Reviderat [Klicka eller tryck här för att ange datum] 

Ersätter styrdokument Reglemente för överförmyndarnämnden, beslutat 2014-12-17 § 200 
nmandatperiod Kommunstyrelsen  Uppföljning [Klicka här för att ange hur och hur ofta ex årsvis] 

Ansvar Kommunstyrelsen 

1. Specifika bestämmelser för nämnden 

Inledning 

Värmdö kommun och Vaxholms stad har en gemensam nämnd för samverkan inom 

överförmyndarverksamhet. Värmdö kommun är värdkommun och den gemensamma 

nämnden ingår i Värmdö kommuns nämndorganisation. Värmdö och Vaxholm har ett avtal 

om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd till och med den 31 december 2022. 

Lagstyrd verksamhet 

1 § Överförmyndarnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lag eller annan författning 

ankommer på överförmyndarnämnd samt de angelägenheter i övrigt avseende 

överförmyndarväsendet i Värmdö kommun och Vaxholms stad som är att hänföra till 

förvaltning och verkställighet. 

2. Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen 
och nämnderna 

Uppdrag och verksamhet  

1 § Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden 

följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i 

samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att kommunstyrelsen/nämnden 

ska fullgöra. Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att kommunens mål, inom ramen för 

kommunstyrelsens/nämndens samhällsuppdrag och målgrupper förverkligas inom givna 

ekonomiska ramar samt i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Kommunstyrelsen/nämnden ska även verka för de tvärsektoriella processerna kring 

digitalisering, integration, miljö och näringsliv.  

2 § Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar också för att kommunstyrelsens/nämndens 

verksamheter samordnas med övriga nämnder för att erhålla största möjliga nytta för 

kommunen.  
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Budget, uppföljning samt den interna kontrollen  

3 § Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om detaljbudget inom sitt ansvarsområde och 

budgetram. I detaljbudgeten ska ingå en beskrivning som konkretiserar fullmäktiges mål samt 

fastlägger indikatorer. 

4 § Kommunstyrelsen/nämnden får besluta om omdisponering av anslag inom tilldelad 

budgetram, i de fall detta inte strider mot av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer. 

5 § Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för sina skatte- samt taxefinansierade investeringar 

inom den av kommunfullmäktige angivna ramen samt angivna projekt. 

6 § Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och ekonomi.  

7 § Nämnderna ska redovisa till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hur de har 

fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat till dem i reglemente och beslutad 

budget. Nämnderna ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 

dem fullgjorts, samt hur nämnden har arbetat för att nå kommunfullmäktiges mål. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer och den frekvens som fastställs av fullmäktige.  

8 § Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

9 § Kommunstyrelsen/nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig för att 

säkerställa att verksamheterna: 

1. Bedrivs ändamålsenligt (att verksamheten är kvalitetssäkrad och efterlever 

kommunens politiska ambitioner) och kostnadseffektivt (kostnaden för en viss åtgärd i 

förhållande till nyttan av densamma).  

2. Har en tillförlitlig finansiell rapportering. 

3. Efterlever tillämpliga lagar och förordningar. 

4. Bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Inköp och upphandling 

10 § Kommunstyrelsen/nämndens inköp ska ske genom avrop från ramavtal. I de fall 

ramavtal saknas, ska inköp eller upphandling ske i enlighet med Värmdö kommuns 

styrdokument för inköp och upphandling. 

Kundval 

11 § Nämnden ansvarar för, av kommunfullmäktige beslutat, kundvalssystem inom sitt 

ansvarsområde utifrån gällande lag och kommunens styrdokument. Det innebär bl.a. att: 

1. I de fall kommunfullmäktige beslutat att kundval sker genom auktorisation ansvarar 

nämnden för sådan auktorisation. 

2. Sker kundval genom upphandling genom lagen om valfrihetssystem (2008:962), 

ansvarar nämnden för sådan upphandling. 

3. Följa upp pengsystemet och till kommunfullmäktige föreslå eventuella justeringar.  
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Personalansvar 

12 § Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och har personal- och arbetsmiljöansvar för 

kommunens medarbetare.  

Personuppgifter 

13 § Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i respektive verksamhet. Kommunstyrelsen är också 

personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela 

kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i 

dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är även personuppgiftsansvarig för den 

behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt i fullmäktigeberedningar. 

Kommunstyrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud. 

Information och samråd  

14 § Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 

möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 

verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess 

råder.  

15 § Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 

eller annan nämnds verksamhet.  

16 § Kommunstyrelsen/nämnden har möjlighet att inrätta rådgivande organ. Rådens 

arbetsordningar ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Samverkan med det civila samhället och medborgarinflytande 

17 § Samverkan bör ske med föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar när 

dessa är särskilt berörda. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samverkan. 

Den lokala överenskommelsen bör utgöra grunden för samverkan när det är möjligt. 

18 § Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att bidra med frågor om sin verksamhet till 

Värmdös medborgarpanel och kan genom denna inhämta medborgarnas synpunkter i ett tidigt 

skede av beslutsprocessen. Kommunstyrelsen har även det övergripande och samordnande 

ansvaret för medborgarpanelen. 

19 § Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att ta initiativ till olika former av 

medborgardialog mellan politiker och medborgare, näringsliv eller andra intressenter.  

Ansökningar och yttranden 

20 § Kommunstyrelsen/nämnden ska bevaka kommunens ansökningar om bidrag med mera 

inom sitt verksamhetsområde. 
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21 § Nämnderna ska yttra sig i tillsynsärenden som rör nämndens verksamhet, 

tillståndsärenden som faller inom nämndens ansvarsområde samt i ärenden som rör nämndens 

myndighetsutövning som avser fullgörande av nämndens uppgifter enligt speciallagstiftning. 

22 § Kommunstyrelsen avger yttrande som ankommer på kommunen i ärenden som inte 

regleras av 21 §. Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med eller remittera ärendet till 

berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. I det fall ärendet är av principiell betydelse för 

det kommunala självstyret, avger kommunfullmäktige yttrandet. Om fastställd remisstid inte 

medger att ett yttrande av principiell betydelse behandlas på ordinarie sammanträde med 

kommunfullmäktige, avger kommunstyrelsen även det yttrandet. 

3. Arbetsformer för överförmyndarnämnden 

Tidpunkt för sammanträden 

1 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 

sammanträder i Värmdö kommun om inte nämnden bestämmer annat. Nämnden ska besluta 

om årssammanträdesplan med datum och tid för sammanträden, med utgångspunkt i budget- 

och verksamhetsuppföljningsprocessen. Nämnderna ska utöver budgetuppföljningsprocessen 

också ta hänsyn till kommunstyrelsens årssammanträdesplan. 

2 § Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 

eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 

skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 

behandlas på det extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice 

ordförandena om tiden för extra sammanträde.  

3 § Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 

dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 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 snarast 

underrättas om beslutet. 

Kallelse 

4 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 

eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 

kommunstyrelsen/nämnden längst tid göra detta, ålderspresidenten. Om flera ledamöter har 

lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

5 § Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och 

om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare samt 

annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet minst en vecka före 

sammanträdesdagen. Kallelse sker elektroniskt till förtroendevaldas @varmdo.se-adress.  

6 § I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  
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7 § Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende som ska 

behandlas på sammanträdet i förväg ska distribueras digitalt till ledamöterna.  

Offentliga sammanträden 

8 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden dock inte i ärenden som avser 

myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess, vilket 

är i majoriteten av överförmyndarnämndens ärenden. 

Närvarorätt 
9 § Kommunalråd och oppositionsråd får närvara under nämndens sammanträden.  

10 § Politiska sekreterare få närvara vid nämndens sammanträden men inte delta i besluten. 

Närvarorätten gäller inte vid ärenden som rör myndighetsutövning eller i vilka det 

förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  

11 § Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 

nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även 

anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar 

det, får den som kallats delta i överläggningarna.  

12 § Kommundirektören får närvara vid nämndens sammanträden men inte i besluten. Om 

nämnden beslutar det, får kommundirektören delta i överläggningarna.  

13 § Personalföreträdare, till ett högsta antal av tre och ersättare för dem, har rätt att närvara 

vid nämndens behandling av ärenden som rör förhållanden mellan arbetsgivare och anställda. 

Personalföreträdarna har dock inte rätt att delta vid handläggning av: 

1. ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida inte ärendet rör en 

obestämd krets av enskilda, 

2. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,  

3. uppsägningar av kollektivavtal,  

4. arbetskonflikter,  

5. rättstvister mellan kommunen eller landstinget och en arbetstagarorganisation, eller 

6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster. 

14 § Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 

sammanträden. 

 

Sammansättning 

15 § Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare, varav Värmdö kommun utser två 

ledamöter och två ersättare samt Vaxholms stad utser en ledamot och en ersättare.  

 

Ordföranden 

16 § Det åligger ordföranden att: 
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1. leda nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. inför sammanträdena se till att de ärenden som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,   

4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden samt   

5. bevaka att nämndens beslut verkställs.   

17 § Härutöver åligger det kommunstyrelsens ordförande att under kommunstyrelsen:  

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige,  

4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall samt 

5. representera kommunstyrelsen vid årsstämmor för kommunala företag, organisationer, 

stiftelser och liknande.  

Presidium 

18 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. Nämndens ordförande och andre 

vice ordförande utses av Värmdö kommun. Nämndens förste vice ordförande utses av 

Vaxholms stad. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

19 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 

del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills 

valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst 

tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 

äldste av dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 

uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 

uppgifter. 

Ersättares tjänstgöring 

20 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till eller att vidare delta i ett sammanträde 

ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Den 

ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En 

ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare trätt i ledamotens ställe.  

 

21 § Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
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fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 

tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

22 § Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 

antecknad till protokollet. 

23 § En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 

etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, 

får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 

ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

Jäv, avbruten tjänstgöring  

24 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

25 § Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 

hinder än jäv, får inte tjänstgöra igen under sammanträdet.  

Yrkanden 

26 § När nämnden 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 nämnden enhälligt beslutar att medge det.   

27 § Ledamot som har framställt ett yrkande ska snarast lämna in det skriftligt till 

ordföranden.  

Deltagande i beslut 

28 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 

detta till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan 

anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med acklamation. 

Reservation 

29 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

nämndsekretariatet eller skickas till av nämndsekretariatet anvisad epostbrevlåda senast kl. 

12.00 dagen före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 

gäller vid omedelbar justering. 
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Justering av protokoll 
30 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som nämnden utser.  

31 § Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 

ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.   

Kungörelser och tillkännagivanden  

32 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 

enligt gällande lag och annan författning.  

33 § Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 

uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare 

34 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektören, förvaltningschefen 

eller annan anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar 

35 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska undertecknas av ordförande och 

kontrasigneras av den tjänsteman som nämnden utser.  

36 § Nämnden får uppdra åt annan förtroendevald eller tjänsteman att underteckna handlingar 

på nämndens vägnar.  

37 § Delegationsbeslut som innebär upprättande av skrivelser, avtal och andra handlingar ska 

undertecknas av den som fattat beslutat. Nämnden kan i delegationsordningen reglera att 

delegationsbeslut ska kontrasigneras.  
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Bakomliggande lagstiftning 

Detta styrdokument beslutas av kommunfullmäktige, och beslutas med stöd av kommunallagen. 

 
Uppföljning och uppdatering 

Kansli- och utredningsavdelningen ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument. 

 
 

  

Reglemente för överförmyndarnämnden 

Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller 

för överförmyndarnämnden bestämmelserna i detta reglemente.  

 

Gemensamma ansvarsområden och uppgifter liksom gemensamma bestämmelser och 

arbetsformer för beslutsfattande med mera framgår av detta reglemente. Därutöver har 

överförmyndarnämnden nedan angivna ansvarsområden och därmed följande uppgifter. 

 

Överförmyndarnämndens ansvarsområden och uppgifter 

Värmdö kommun och Vaxholms stad har en gemensam nämnd för samverkan inom 

överförmyndarverksamhet. Värmdö kommun är värdkommun och den gemensamma 

nämnden ingår i Värmdö kommuns nämndorganisation. 

 

Nämnden handhar de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på 

överförmyndarnämnd samt de angelägenheter i övrigt avseende överförmyndarväsendet i 

kommunen som är att hänföra till förvaltning och verkställighet. 

1 Mandattid 

Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för en period om fyra år, räknat från den 1 januari 

året efter det år då val till kommunfullmäktige har ägt rum i hela riket. 

2 Sammansättning 

Nämnden ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare, varav Värmdö kommun utser två 

ledamöter och två ersättare samt Vaxholms stad utser en ledamot och en ersättare.  

 

Nämndens ordförande och andre vice ordförande utses av Värmdö kommun. Nämndens 

förste vice ordförande utses av Vaxholms stad. 

3 Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde, ska ersättare från den kommun som har valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 

ställe. 

4 Sammanträden 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i 
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Värmdö kommun om inte nämnden bestämmer annat. 

 

Ansvarsområden och uppgifter för samtliga nämnder 

Nedan angivna ansvarsområden och därmed följande uppgifter åligger samtliga nämnder 

inom Värmdö kommun. Begreppet nämnd innefattar även kommunstyrelsen. 

1 Styrning 

Nämnden ansvarar för att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs. 

 

Nämnden ska leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av verksamheten inom nämndens verksamhetsområde. 

 

Nämnden ska bevaka kommunens ansökningar om bidrag med mera inom nämndens 

verksamhetsområde. 

 

Nämnden beslutar om riktlinjer inom respektive verksamhetsområde. 

 

Nämnden ska årligen upprätta plan för intern kontroll samt i övrigt följa Värmdö kommuns 

policy för intern kontroll. 

2 Ekonomiskt ansvar 

Nämnden ska till kommunstyrelsen lämna förslag till planer och budget utifrån aktuella 

budgetförutsättningar samt senast i februari året efter budgetåret sammanfatta och avsluta 

räkenskaperna i ett nämndbokslut. 

 

Nämnden beslutar om detaljbudget inom sitt ansvarsområde. 

 

Nämnden lämnar förslag till kommunfullmäktige avseende peng och avgifter. 

 

Nämnden ska, om inte kommunfullmäktige har beslutat i ärendet, fastställa interna och 

externa ersättningar för prestationer inom sitt verksamhetsområde. 

 

Nämnden beviljar, inom ramen för budget, bidrag till organisationer inom sitt 

verksamhetsområde. 

 

Nämnden får besluta om omdisponering av anslag inom tilldelad driftbudgetram, i de fall 

170



  

Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 200, 14KS/0372 

 
 

 

 

 

 

3(11) 
 
 
 
Bakomliggande lagstiftning 

Detta styrdokument beslutas av kommunfullmäktige, och beslutas med stöd av kommunallagen. 

 
Uppföljning och uppdatering 

Kansli- och utredningsavdelningen ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument. 

 
 

  

detta inte strider mot av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer. 

3 Ramavtal och inköp 

Nämndens alla inköp ska ske genom avrop från ramavtal. I de fall ramavtal saknas, ska inköp 

ske i enlighet med Värmdö kommuns policy för inköp och upphandling. 

4 Öppenhet och tillgänglighet 

Nämnden ansvarar för information om sina verksamheter. Nämnden ska informera om sådana 

verksamhetsförändringar som bedöms vara viktiga för medborgare och brukare/användare. 

 

Nämnden ansvarar för att öppenhet och tillgänglighet för medborgarna präglar verksamheten. 

 

Nämnden ansvarar för att ta initiativ till olika former av medborgardialog mellan politiker 

och medborgare. 

5 Lokalförsörjningsfrågor 

Nämnden ansvarar, inom fastställd budgetram, för inhyrning av verksamhetslokaler inom 

kommunens fastighetsbestånd.  

 

För inhyrning av externa lokaler ansvarar kommunstyrelsen. 

6 Övriga uppgifter 

Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och hos 

kommunfullmäktige, annan nämnd eller myndighet göra de framställningar som nämnden 

finner påkallade. 

 

Nämnden ska avge yttrande i ärenden som remitterats till nämnden. 

 

Nämnden ska samverka med myndigheter, organisationer och enskilda, vilkas arbete och 

intressen berör nämndens verksamhet. 

 

Nämnden ska lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet. 

 

Nämnden ansvarar för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som uppdragits åt 

nämnden. 

 

Nämnden ansvarar för personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet eller annars 

förfogar över. 
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Nämnden är ansvarig för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar enligt 

arkivlagen (1990:782) och kommunens arkivreglemente. 

 

Bestämmelser och arbetsformer för beslutsfattande med 
mera för samtliga nämnder 

Nedan angivna bestämmelser och arbetsformer åligger samtliga nämnder inom Värmdö 

kommun. Begreppet nämnd innefattar även kommunstyrelsen. 

7 Sammansättning 

Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige beslutar. 

Kommunfullmäktige utser ordförande och en eller två vice ordföranden att tjänstgöra för den 

tid som de har blivit valda till ledamöter.   

8 Ordförande 

Nämndens ordförande, eller vid dennes förfall vice ordföranden, ansvarar för att ärenden som 

tas upp för avgörande i nämnden är vederbörligen beredda. Detta gäller om nämnden inte har 

förordnat annan ledamot att, som ersättare för ordföranden, fullgöra dennes uppgifter. 

 

Nämndens ordförande ska närmast under nämnden ha inseende över nämndförvaltningen och 

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling och ekonomiska 

intressen. Ordföranden ska i dessa avseenden ta erforderliga initiativ till att främja samverkan 

med övriga nämnder. 

 

Vid konferenser och sammanträden med myndigheter, företag och enskilda samt vid 

uppvaktningar för myndigheter ska nämndens ordförande, om inte nämnden i det enskilda 

fallet har beslutat annorlunda, företräda nämnden. 

 

Nämndens ordförande ska se till att ärenden behandlas i nämnden utan onödigt dröjsmål samt 

i övrigt tillse att nämndens uppgifter fullgörs. 

9 Ordförandens ersättare 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i helt eller del av 

beslutssammanträde ska nämnden utse annan ledamot att tillfälligt tjänstgöra som nämndens 

ordförande.  

 

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har 
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utsetts. 

 

Om ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får nämnden utse 

en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 

10 Beslutsförhet 

Nämnden får handlägga ärenden endast när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. 

11 Ordförandens beslutanderätt i brådskande ärenden 

Nämndens ordförande eller, vid dennes förfall, nämndens vice ordförande har rätt att på 

nämndens vägnar fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan 

avvaktas. Sådant beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

12 Tidpunkt för sammanträden 

Nämnden ska senast under oktober månad året före besluta om årssammanträdesplan med 

datum och tid för sammanträden.  

 

Nämnden sammanträder även då minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller då 

ordföranden anser det behövas. 

13 Kallelse 

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller på dennes uppdrag. Om varken 

ordförande eller vice ordförande kan kalla till beslutssammanträden ska den till åldern äldste 

ledamoten göra detta. 

 

Om i särskilt fall inte annat förfarande påkallas av omständigheterna, ska kallelse utfärdas 

och sändas till ledamöter, ersättare och till annan förtroendevald som får närvara vid 

beslutssammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. I undantagsfall kan 

kompletterande handlingar sändas ut senare, senast dag för sammanträdet. 

 

Kallelse ska åtföljas av föredragningslista, förslag till beslut samt därtill hörande handlingar i 

enlighet med ordförandens bedömning. Kallelse och handlingar distribueras digitalt till 

förtroendevaldas @varmdo.se-adress. 

14 Offentliga sammanträden 

Nämnden har rätt att besluta om offentliga sammanträden. Samtliga nämnder rekommenderas 
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att hålla sina sammanträden öppna för allmänheten.  

 

En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar vid ärenden: 

 

1. som avser myndighetsutövning 

 

2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt 

offentlighet och sekretesslagen (2009:400) 

15 Ledamots tjänstgöring 

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring i ett ärende på grund av jäv får 

åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 

 

En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av annat hinder än jäv får åter 

tjänstgöra vid ett beslutssammanträde om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 

mellan partierna. 

16 Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett beslutssammanträde eller att vidare delta i 

ett beslutssammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående beslutssammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, dock först sedan pågående ärendepunkt 

har avslutats.  

 

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den ordning mellan 

dem som kommunfullmäktige har bestämt. En ersättare som har påbörjat sin tjänstgöring som 

ledamot har alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 

därigenom påverkas får dock den ersättare som står i tur att tjänstgöra träda in. 

 

Ersättare har rätt att yttra sig vid sammanträde. Ersättare som tillhör parti som inte har någon 

ordinarie ledamot i nämnden har rätt att bifoga särskilt yttrande till protokollet. 

17 Utomståendes närvarorätt 

Nämnden får kalla en ledamot eller en ersättare i kommunfullmäktige, en annan nämnd eller 

beredning, en anställd i kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett 

sammanträde för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får delta i 

överläggningar, men inte i beslut. 
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18 Protokoll 

Nämndens protokoll ska undertecknas av ordföranden och justeras av en vid sammanträdet 

utsedd ledamot.  

 

Nämnden beslutar om tidpunkt för justering, dock senast 14 dagar efter beslutssammanträdet. 

Justering ska tillkännages på anslagstavla senast andra dagen efter det att protokollet har 

justerats.  

 

Reservation mot beslut, där den förtroendevalde har deltagit i avgörandet, ska anmälas innan 

sammanträdet avslutats. Skriftligt yttrande eller reservation lämnas senast vid 

justeringstillfället.  

19 Delgivning 

Delgivning till nämnden sker med ordföranden, ansvarig tjänsteman eller annan anställd som 

nämnden bestämmer.  

20 Firmateckning 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 

ordföranden, eller vid dennes förfall av vice ordföranden, och kontrasigneras av anställd som 

nämnden beslutar.  

 

Vid delegerad beslutanderätt undertecknas avtal, andra handlingar och skrivelser av delegaten 

tillsammans med annan tjänsteman i enlighet med särskilt beslut i nämnden. 

21 Delegationsrätt 

Nämnden får uppdra åt dess utskott, en ledamot eller en ersättare i nämnden eller en 

tjänsteman i kommunen att på nämndens vägnar fatta beslut i ett visst ärende eller en viss 

grupp av ärenden som inte avser följande frågor: 

 

1. ärenden om verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

 

2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige  

 

3. yttranden vid laglighetsprövning av beslut av kommunfullmäktige eller vid 

överklaganden av beslut av nämnden i dess helhet 

 

4. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 
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5. annars omfattas av särskilda föreskrifter 

22 Vidaredelegation 

Om nämnden med stöd av avsnitt 21 Delegationsrätt ovan uppdrar åt förvaltningschefen att 

inom nämndens verksamhetsområde fatta beslut, får nämnden överlåta åt denna att i sin tur 

uppdra åt en annan anställd i kommunen att fatta beslut istället. Sådant beslut ska anmälas till 

den ansvarige tjänsteman som har lämnat uppdraget. 

 

Nämnden kan, som villkor för anställds rätt att fatta beslut på nämndens vägnar, föreskriva att 

sakägare eller nyttjare av nämndens tjänster ska ha rätt att yttra sig eller tillstyrka beslutet.  

23 Delegationslista 

Nämnden ska föra särskild förteckning över vem som erhållit nämndens uppdrag att fatta 

beslut på nämndens vägnar i de fall besluten tillhör en viss ärendegrupp. 

 

Delegationsbeslut ska fortlöpande överlämnas skriftligt till nämndens sekreterare för anmälan 

till nämnden. 

24 Rätt att infordra yttranden och upplysningar 

Utskott, nämndens ordförande och förvaltningschef får infordra de yttranden och 

upplysningar från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän som behövs för att 

fullgöra sina uppgifter. 

25 Personalföreträdare 

Personalföreträdarna, till ett högsta antal av tre och ersättare för dem, har rätt att närvara vid 

nämndens behandling av ärenden som rör förhållanden mellan arbetsgivare och anställda. 

 

Personalföreträdarna har dock inte rätt att delta i följande slag av handläggning: 

 

1. ärende som avser myndighetsutövning mot enskild, såvida inte ärendet rör en 

obestämd krets av enskilda 

 

2. förhandling med arbetstagarorganisationen 

 

3. uppsägning av kollektivavtal 

 

4. arbetskonflikt 
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5. rättstvist mellan kommunen och en arbetstagarorganisation  

 

6. ärende som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster 

 

Vad som ovan har sagts om personalföreträdare gäller inte kommunstyrelsen. 

26 Jäv 

Den som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av 

ärendet. 

 

En förtroendevald är skyldig att till nämnden anmäla om det föreligger någon omständighet 

som kan tänkas utgöras jävsgrund. 

 

En förtroendevald eller en anställd hos kommunen är, med de begränsningar som regleras i 

kommunallagen (1991:900) 6 kap. 25 §, jävig om: 

 

1. saken angår honom/henne själv eller hans/hennes make, sambo, förälder, barn eller 

syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra 

synnerlig nytta eller skada för honom/henne själv eller någon närstående  

 

2. han/hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för 

någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång  

 

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han/hon själv är knuten till  

 

4. han/hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken  

 

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till 

hans/hennes opartiskhet i ärendet 

 

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse. 

 

Om ett ärende hos en nämnd berör ett aktiebolag där kommunen äger minst hälften av 

aktierna eller en stiftelse där kommunen utser minst hälften av styrelseledamöterna, ska jäv 

enligt 26.2 eller 26.5 ovan inte anses föreligga enbart på grund av att den som handlägger 

ärendet är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på något annat sätt är knuten dit. 

Detta gäller inte när en nämnd handlägger ärende som avser myndighetsutövning mot 

enskild. 
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Jäv enligt 26.5 ovan ska inte heller anses föreligga enbart på grund av att den som handlägger 

ett ärende hos en nämnd tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos en annan 

nämnd. 

 

Om jävig ledamot inte ersätts av annan ledamot ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan. 

Den som jävet gäller får då delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är 

beslutsför utan denne och en ersättare inte kan tillkallas utan olägligt uppskov. 

27 Utskott 

Nämnden beslutar om vilka utskott som ska finnas för att bereda eller fatta beslut i ärenden 

som ankommer på nämnden.  

 

Nämnden bestämmer antalet ledamöter och ersättare i utskott samt utskottets uppgifter.  

 

Nämnden väljer, för den tid den bestämmer, en ordförande och en eller två vice ordförande 

bland utskottets ledamöter. 

 

Om ordföranden i utskottet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får 

nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes 

uppgifter. 

 

Utskottet avgör om ersättare får närvara vid utskottets beslutssammanträden. Närvarande 

ersättare har yttranderätt och rätt att få sin mening antecknad i protokollet även om denne inte 

tjänstgör. 

 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den ordning nämnden har bestämt vid valet. 

 

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, och denne inte har utsetts vid proportionellt val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska även 

hållas när utskottets ordförande anser det behövas.  

 

Nämnden kan bestämma att beslutssammanträde med utskottet ska hållas när minst hälften av 

utskottets ledamöter begär det. 

 

För utskott gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i detta reglemente. 
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28 Rådgivande organ 

Nämnden har rätt att inrätta rådgivande organ. Arbetsordning för rådgivande organ fastställs 

av kommunfullmäktige. 

 

För rådgivande organ gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i detta reglemente.  
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-02-07

Änr KS 2018/42.106
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 21 Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Föreslaget tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar antas. 

Ärendebeskrivning
Med anledning av sommarens många och stora skogsbränder har Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) uppmärksammat att eventuell ersättning till primärkommuner för 
räddningstjänstkostnader hittills varit oreglerad hos många kommunalförbund. Om detta inte regleras i 
kommunalförbundets förbundsordning kommer den kommunala självrisken beräknas på samtliga i 
förbundet ingående kommunens självrisker, och inte bara den kommun där räddningsinsatsen 
genomförts. 

Ersättning
Lag om skydd mot olyckor 7 kap 3 §:
Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader har kommunen 
rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en självrisk. En förutsättning för 
rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga till räddningsinsatsen. Självrisken beräknas 
enligt grunder som regeringen fastställer. 

Självrisk  
Förordning om skydd mot olyckor (FSO 1 kap, 2 §):
Självrisken enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:788) om skydd mot olyckor utgörs av ett belopp som motsvarar 
0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlaget som står till kommunens förfogande året före det år 
då kostnaderna uppkommit. 

Med anledning av ovanstående föreslår förbundet en ny paragraf 14 i förbundsordning för 
Storstockholms brandförsvar:

§ 14 Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala självrisken

Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av skatteunderlaget i den eller de 
medlemskommuner vari räddningsinsatsen skett. (Om kommunal självrisk se 7 kap. 2 § förordning om 
skydd mot olyckor (SFS 2003:789).)

Den reviderade förbundsordningen föreslås gälla från och med 1 mars 2019 eller när samtliga berörda 
fullmäktigeförsamlingar antagit förbundsordningen. Kommunledningskontoret föreslår att 
kommunfullmäktige antar föreslaget tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 8/2019-01-23
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-07
Rättelse – Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar, 2019-01-03
Protokollsutdrag SSBF2018-10-16 § 38
Tjänsteutlåtande SSBF, 2018-10-01
Förbundsordning för Storstockholms brandförsvar 
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Storstockholms brandförsvar
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-01-23

Änr KS 2018/42.106
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 8 Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Föreslaget tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar antas. 

Ärendebeskrivning
Med anledning av sommarens många och stora skogsbränder har Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) uppmärksammat att eventuell ersättning till primärkommuner för 
räddningstjänstkostnader hittills varit oreglerad hos många kommunalförbund. Om detta inte regleras i 
kommunalförbundets förbundsordning kommer den kommunala självrisken beräknas på samtliga i 
förbundet ingående kommunens självrisker, och inte bara den kommun där räddningsinsatsen 
genomförts. 

Ersättning
Lag om skydd mot olyckor 7 kap 3 §:
Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader har kommunen 
rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en självrisk. En förutsättning för 
rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga till räddningsinsatsen. Självrisken beräknas 
enligt grunder som regeringen fastställer. 

Självrisk  
Förordning om skydd mot olyckor (FSO 1 kap, 2 §):
Självrisken enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:788) om skydd mot olyckor utgörs av ett belopp som motsvarar 
0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlaget som står till kommunens förfogande året före det år 
då kostnaderna uppkommit. 

Med anledning av ovanstående föreslår förbundet en ny paragraf 14 i förbundsordning för 
Storstockholms brandförsvar:

§ 14 Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala självrisken

Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av skatteunderlaget i den eller de 
medlemskommuner vari räddningsinsatsen skett. (Om kommunal självrisk se 7 kap. 2 § förordning om 
skydd mot olyckor (SFS 2003:789).)

Den reviderade förbundsordningen föreslås gälla från och med 1 mars 2019 eller när samtliga berörda 
fullmäktigeförsamlingar antagit förbundsordningen. Kommunledningskontoret föreslår att 
kommunfullmäktige antar föreslaget tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-07
Rättelse – Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar, 2019-01-03
Protokollsutdrag SSBF2018-10-16 § 38
Tjänsteutlåtande SSBF, 2018-10-01
Förbundsordning för Storstockholms brandförsvar 
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Protokoll
2019-01-23

2 av 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Storstockholms brandförsvar
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Tjänsteutlåtande
2019-01-07

Änr KS 2018/42.106
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

Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Föreslaget tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar antas. 

Ärendebeskrivning
Med anledning av sommarens många och stora skogsbränder har Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) uppmärksammat att eventuell ersättning till primärkommuner för 
räddningstjänstkostnader hittills varit oreglerad hos många kommunalförbund. Om detta inte regleras i 
kommunalförbundets förbundsordning kommer den kommunala självrisken beräknas på samtliga i 
förbundet ingående kommunens självrisker, och inte bara den kommun där räddningsinsatsen 
genomförts. 

Ersättning
Lag om skydd mot olyckor 7 kap 3 §:
Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader har kommunen 
rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en självrisk. En förutsättning för 
rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga till räddningsinsatsen. Självrisken beräknas 
enligt grunder som regeringen fastställer. 

Självrisk  
Förordning om skydd mot olyckor (FSO 1 kap, 2 §):
Självrisken enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:788) om skydd mot olyckor utgörs av ett belopp som motsvarar 
0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlaget som står till kommunens förfogande året före det år 
då kostnaderna uppkommit. 

Med anledning av ovanstående föreslår förbundet en ny paragraf 14 i förbundsordning för 
Storstockholms brandförsvar:

§ 14 Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala självrisken

Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av skatteunderlaget i den eller de 
medlemskommuner vari räddningsinsatsen skett. (Om kommunal självrisk se 7 kap. 2 § förordning om 
skydd mot olyckor (SFS 2003:789).)

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Tjänsteutlåtande
2019-01-07

Änr KS 2018/42.106
2 av 2

Den reviderade förbundsordningen föreslås gälla från och med 1 mars 2019 eller när samtliga berörda 
fullmäktigeförsamlingar antagit förbundsordningen. Kommunledningskontoret föreslår att 
kommunfullmäktige antar föreslaget tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-07
Rättelse – Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar, 2019-01-03
Protokollsutdrag SSBF2018-10-16 § 38
Tjänsteutlåtande SSBF, 2018-10-01
Förbundsordning för Storstockholms brandförsvar 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Storstockholms brandförsvar
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-02-07

Änr KS 2018/183.110
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 22 Insynsplatser i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Insynsplatser ska införas i kommunstyrelsen för partier som sitter i kommunfullmäktige men inte har 
närvaro i kommunstyrelsen. Partierna har rätt till en ordinarie och en ersättare, endast en närvarar vid 
kommunstyrelsen åt gången. Syftet är att alla partier ska kunna förbereda sig inför kommunfullmäktige 
och få tillgång till kommunstyrelsens handlingar.

Med insynsplats menas en lyssnarplats i frågor som inte rör sekretess. Det innebär inte yttranderätt eller 
rätt att lägga förslag eller protokollsanteckningar.

Personerna väljs av kommunfullmäktige, mandatet är personligt.

Insynsplats ger inte upphov till mötesarvode.

Insynsplatserna utvärderas efter ett år.

I övrigt lyder insynsplatserna under samma regelverk, inklusive jäv, som för övriga ledamöter och 
ersättare.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-10 § 8 beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda frågan om insynsplatser i kommunstyrelsen för partier som är representerade i 
kommunfullmäktige men inte tagit plats i kommunstyrelsen och återkomma med redovisning till 
nästkommande sammanträde.

Till att börja med kan konstateras att det inte finns någon direkt reglering i kommunallagen gällande 
insynplatser. Det är därmed upp till kommunfullmäktige i Vaxholms stad att själv besluta om 
förutsättningar vid ett eventuellt inrättande av insynplatser i kommunstyrelsen.  
Kommunledningskontoret har utrett frågan om insynplatser i kommunstyrelsen genom att undersöka 
hur andra kommuner med insynplatser hanterar frågan. Kommunledningskontoret har via hemsidor 
eller mail kontaktat åtta kommuner som på något sätt behandlat frågan om insynsplatser (Linköpings 
kommun, Ale kommun, Motala kommun, Hörby kommun, Solna stad, Strängnäs kommun, Täby 
kommun och Strömstads kommun). I Strömstads kommun avslog kommunfullmäktige förslag om 
insynsplatser i samtliga nämnder och kommunstyrelsen med motivering att ”valresultatet i 
kommunfullmäktige ska avspeglas i nämndernas sammansättning och arbetssätt”. I övriga kommuner 
finns insynplatser i kommunstyrelsen och i några fall även i övriga nämnder. 

Sammantaget kan sägas att kommunerna som granskats med insynplats i kommunstyrelsen har detta 
för partier som är representerade i kommunfullmäktige men som inte fått någon ledamot eller ersättare 
invald i kommunstyrelsen. Arvodering utgår inte för uppdraget i någon av de granskade kommunerna 
med undantag för Linköpings kommun där arvode utgår för insynplatserna. De med insynplats kan inte 
yrka något eller delta i beslut vid kommunstyrelsens sammanträden (är ej möjligt) medan det varierar 
mellan kommunerna om de har yttranderätt samt rätt att få sin mening tecknad till protokollet.  

Kommunledningskontoret lämnar inget beslutsförslag i detta ärende (i sak) men föreslår dock att 
kommunfullmäktige, vid ett eventuellt beslut om inrättande av insynplatser i kommunstyrelsen, justerar 
reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad med följande tillägg:  

”Ett parti med plats i kommunfullmäktige, men inte i kommunstyrelsen, kan efter beslut av 
kommunfullmäktige få rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden (en så kallad insynsplats). 
Kommunfullmäktige ska utse den person som erhåller insynsplatsen och eventuell ersättare för denne?, 
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

i likhet med andra valärenden. Den person som har en insynsplats har rätt att delta i överläggningarna 
men får inte deltaga i besluten”.  

Sammanträdet ajourneras kl. 19:17-19:25.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Insynsplatser ska införas i kommunstyrelsen för partier som sitter i kommunfullmäktige men inte har 
närvaro i kommunstyrelsen. Partierna har rätt till en ordinarie och en ersättare, endast en närvarar vid 
kommunstyrelsen åt gången. Syftet är att alla partier ska kunna förbereda sig inför kommunfullmäktige 
och få tillgång till kommunstyrelsens handlingar.

Med insynsplats menas en lyssnarplats i frågor som inte rör sekretess. Det innebär inte yttranderätt eller 
rätt att lägga förslag eller protokollsanteckningar.

Personerna väljs av kommunfullmäktige, mandatet är personligt.

Insynsplats ger inte upphov till mötesarvode.

Insynsplatserna utvärderas efter ett år.

I övrigt lyder insynsplatserna under samma regelverk, inklusive jäv, som för övriga ledamöter och 
ersättare.

Sara Strandberg (V) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag med förändringen om att insynsplatserna 
ska ha yttranderätt.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-23

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristoffer Staaf
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Tjänsteutlåtande
2019-01-23

Änr KS 2018/183.110
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

Insynsplatser i kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget beslutsförslag i ärendet. 

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-10 § 8 beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda frågan om insynsplatser i kommunstyrelsen för partier som är representerade i 
kommunfullmäktige men inte tagit plats i kommunstyrelsen och återkomma med redovisning till 
nästkommande sammanträde.

Till att börja med kan konstateras att det inte finns någon direkt reglering i kommunallagen gällande 
insynplatser. Det är därmed upp till kommunfullmäktige i Vaxholms stad att själv besluta om 
förutsättningar vid ett eventuellt inrättande av insynplatser i kommunstyrelsen.  
Kommunledningskontoret har utrett frågan om insynplatser i kommunstyrelsen genom att undersöka 
hur andra kommuner med insynplatser hanterar frågan. Kommunledningskontoret har via hemsidor 
eller mail kontaktat åtta kommuner som på något sätt behandlat frågan om insynsplatser (Linköpings 
kommun, Ale kommun, Motala kommun, Hörby kommun, Solna stad, Strängnäs kommun, Täby 
kommun och Strömstads kommun). I Strömstads kommun avslog kommunfullmäktige förslag om 
insynsplatser i samtliga nämnder och kommunstyrelsen med motivering att ”valresultatet i 
kommunfullmäktige ska avspeglas i nämndernas sammansättning och arbetssätt”. I övriga kommuner 
finns insynplatser i kommunstyrelsen och i några fall även i övriga nämnder. 

Sammantaget kan sägas att kommunerna som granskats med insynplats i kommunstyrelsen har detta 
för partier som är representerade i kommunfullmäktige men som inte fått någon ledamot eller ersättare 
invald i kommunstyrelsen. Arvodering utgår inte för uppdraget i någon av de granskade kommunerna 
med undantag för Linköpings kommun där arvode utgår för insynplatserna. De med insynplats kan inte 
yrka något eller delta i beslut vid kommunstyrelsens sammanträden (är ej möjligt) medan det varierar 
mellan kommunerna om de har yttranderätt samt rätt att få sin mening tecknad till protokollet.  

Kommunledningskontoret lämnar inget beslutsförslag i detta ärende (i sak) men föreslår dock att 
kommunfullmäktige, vid ett eventuellt beslut om inrättande av insynplatser i kommunstyrelsen, justerar 
reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad med följande tillägg:  

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Tjänsteutlåtande
2019-01-23

Änr KS 2018/183.110
2 av 2

”Ett parti med plats i kommunfullmäktige, men inte i kommunstyrelsen, kan efter beslut av 
kommunfullmäktige få rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden (en så kallad insynsplats). 
Kommunfullmäktige ska utse den person som erhåller insynsplatsen och eventuell ersättare för denne?, 
i likhet med andra valärenden. Den person som har en insynsplats har rätt att delta i överläggningarna 
men får inte deltaga i besluten”.  

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-23

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kristoffer Staaf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-02-07

Änr KS 2019/15.003
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 23 Revidering och fastställande av reglementen för kommunstyrelse 
och nämnder i Vaxholm stad

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad fastställs.
2. Reviderade reglementen för kommunstyrelsen och samtliga nämnder fastställs. 

Ärendebeskrivning
Med anledning av den nya mandatperioden har kommunledningskontoret tillsammans med övriga 
förvaltningar gjort en översyn av kommunstyrelsens och samtliga nämnders reglementen. Nedan följer 
en kort redogörelse för de justeringar som föreslås göras i respektive reglemente:

Det gemensamma reglementet för nämnder i Vaxholms stad har justerats utifrån den nya 
kommunallagen samt utifrån den nya dataskyddsförordningen (GDPR). I reglementet finns också förslag 
på tillägg av § 11 Insynsplats i kommunstyrelsen. Denna paragraf förtydligar möjligheten för 
kommunfullmäktige att utse insynplats i kommunstyrelsen för partier representerade i fullmäktige med 
som inte fått någon ledamots- eller ersättarplats i kommunstyrelsen. § 13 har förtydligats med text om 
att kommunstyrelsens och samtliga nämnders presidier numer består av ordförande, 1:e vice 
ordförande samt 2:e vice ordförande. 

Kommunstyrelsens reglemente har justerats främst genom redaktionella ändringar med nya 
laghänvisningar utifrån ny kommunallag (2017:725) samt ny lag om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597). Förtydligande tillägg har gjorts avseende kommunstyrelsens ansvar för ny- och 
ombyggnation av kommunal infrastruktur med beloppsgräns över 5 miljoner kronor. Tillägg gällande 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete har gjorts. Utöver detta har ny § 12 lagts till 
angående ”Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap”. I paragrafen hänvisas till 
krisledningsnämndens reglemente samt förtydligar att kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärdsråd 
enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente har justerats med två tillägg under nämndens uppgifter: 
”aktivitetsansvar” och ”verksamhetsförlagd undervisning (VFU)”. I övrigt är reglementet oförändrat. 

Socialnämndens reglemente är oförändrat. 

Stadsbyggnadsnämndens reglemente är oförändrat. 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs reglemente har justerats med uppdatering av hänvisning till ny 
spellag (tidigare lotterilag) och ny kamerabevakningslag (tidigare kameraövervakningslagen). Utöver 
detta har förtydliganden gjorts gällande nämndens ansvar för om- och nybyggnation av kommunal 
infrastruktur med beloppsgräns understigande 5 miljoner kronor. Även avsnittet gällande kultur har 
uppdaterats och omdisponerats.  

Valnämndens reglemente har justerats med ändring av § 3 ”sammansättning”. Skrivningen har ändrats 
till samma som i övriga nämnders reglementen.

Krisledningsnämndens reglemente har justerats med ändring till ny grafisk profil i enlighet med övriga 
reglementen. Under § 2 ”Nämndens uppgifter” har ny text lagts till gällande lag om totalförsvar och höjd 
beredskap. Stycke två förtydligar även att krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från 
kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt vid en uppkommen 
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kris. Under § 5 ”Sammansättning” har texten ändrats till att vara samma som i övriga nämnders 
reglementen. 

Samtliga reviderade reglementen biläggs ärendet med justeringar markerade i grönt (ny/ändrad text) 
och rött (borttagen text).  

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-17
Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad – förslag
Kommunstyrelsens reglemente – förslag
Barn- och utbildningsnämndens reglemente – förslag
Socialnämndens reglemente – förslag
Stadsbyggnadsnämndens reglemente – förslag
Nämnden för teknik, fritid och kulturs reglemente – förslag
Valnämndens reglemente- förslag
Krisledningsnämndens reglemente - förslag 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Samtliga nämnder/förvaltningar
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Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
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Webb: www.vaxholm.se
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Bankgiro: 5302-9435

Revidering och fastställande av reglementen för kommunstyrelse och 
nämnder i Vaxholm stad

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad fastställs.
2. Reviderade reglementen för kommunstyrelsen och samtliga nämnder fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den nya mandatperioden har kommunledningskontoret tillsammans med övriga 
förvaltningar gjort en översyn av kommunstyrelsens och samtliga nämnders reglementen. Nedan följer 
en kort redogörelse för de justeringar som föreslås göras i respektive reglemente:

Det gemensamma reglementet för nämnder i Vaxholms stad har justerats utifrån den nya 
kommunallagen samt utifrån den nya dataskyddsförordningen (GDPR). I reglementet finns också förslag 
på tillägg av § 11 Insynsplats i kommunstyrelsen. Denna paragraf förtydligar möjligheten för 
kommunfullmäktige att utse insynplats i kommunstyrelsen för partier representerade i fullmäktige med 
som inte fått någon ledamots- eller ersättarplats i kommunstyrelsen. § 13 har förtydligats med text om 
att kommunstyrelsens och samtliga nämnders presidier numer består av ordförande, 1:e vice 
ordförande samt 2:e vice ordförande. 

Kommunstyrelsens reglemente har justerats främst genom redaktionella ändringar med nya 
laghänvisningar utifrån ny kommunallag (2017:725) samt ny lag om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597). Förtydligande tillägg har gjorts avseende kommunstyrelsens ansvar för ny- och 
ombyggnation av kommunal infrastruktur med beloppsgräns över 5 miljoner kronor. Tillägg gällande 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete har gjorts. Utöver detta har ny § 12 lagts till 
angående ”Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap”. I paragrafen hänvisas till 
krisledningsnämndens reglemente samt förtydligar att kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärdsråd 
enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente har justerats med två tillägg under nämndens uppgifter: 
”aktivitetsansvar” och ”verksamhetsförlagd undervisning (VFU)”. I övrigt är reglementet oförändrat. 

Socialnämndens reglemente är oförändrat. 

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Stadsbyggnadsnämndens reglemente är oförändrat. 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs reglemente har justerats med uppdatering av hänvisning till ny 
spellag (tidigare lotterilag) och ny kamerabevakningslag (tidigare kameraövervakningslagen). Utöver 
detta har förtydliganden gjorts gällande nämndens ansvar för om- och nybyggnation av kommunal 
infrastruktur med beloppsgräns understigande 5 miljoner kronor. Även avsnittet gällande kultur har 
uppdaterats och omdisponerats.  

Valnämndens reglemente har justerats med ändring av § 3 ”sammansättning”. Skrivningen har ändrats 
till samma som i övriga nämnders reglementen.

Krisledningsnämndens reglemente har justerats med ändring till ny grafisk profil i enlighet med övriga 
reglementen. Under § 2 ”Nämndens uppgifter” har ny text lagts till gällande lag om totalförsvar och höjd 
beredskap. Stycke två förtydligar även att krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från 
kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt vid en uppkommen 
kris. Under § 5 ”Sammansättning” har texten ändrats till att vara samma som i övriga nämnders 
reglementen. 

Samtliga reviderade reglementen biläggs ärendet med justeringar markerade i grönt (ny/ändrad text) 
och rött (borttagen text).  

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-17
Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad – förslag
Kommunstyrelsens reglemente – förslag
Barn- och utbildningsnämndens reglemente – förslag
Socialnämndens reglemente – förslag
Stadsbyggnadsnämndens reglemente – förslag
Nämnden för teknik, fritid och kulturs reglemente – förslag
Valnämndens reglemente- förslag
Krisledningsnämndens reglemente - förslag 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Samtliga nämnder/förvaltningar
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Inledning

Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en 
kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna enligt annan lag, 
författning eller statlig myndighets beslut. 

Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i KL 
eller andra författningar.

Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om 

● planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning, 
● taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits, 
● ramar för kommunens upplåning, 
● övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten, 
● hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp, 
● mottagande av donationer, 
● mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och 

gemensam nämnd, 
● expropriation, 
● införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, 
● program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL, 
● kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag, 
● konkurrensprogram och företagspolicy.

Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.

1 § Kompletterande bestämmelser och definitioner
Detta reglemente innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer m.m. för nämnder i 
Vaxholms stad. Reglementet kompletteras av nämndspecifika reglementen.

Med begreppet nämnder avses i detta reglemente både styrelsen och övriga nämnder där inget annat 
framgår specifikt.

2 § Uppdrag och verksamhet 
Nämnderna ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan 
författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt 
beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt 
följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

3 § Organisation inom verksamhetsområdet 
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige 
fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
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4 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till 
dem i reglemente och genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt de riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen 
som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

5 § Information och samråd 
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och 
det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för 
vilken sekretess råder.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds 
verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 

Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Arbetsformer 

6 § Tidpunkt för sammanträden 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden 
för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

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 snarast underrättas om 
beslutet.

7 § Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice 
ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta 
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(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 
ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem (5) dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte 
är olämpligt. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om 
utelämnande av handlingar har skett.

8 § Offentliga sammanträden 
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden 
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

9 § Deltagande i sammanträde på distans
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Deltagande i sammanträde på distans får inte ske när valärende eller ärende om anställning ska 
behandlas vid sammanträdet.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5) dagar i förväg anmäla detta till 
styrelsens/nämndens kansli och till ordföranden. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

10 § Närvarorätt 
Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i 
överläggningarna. Nämnd får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av 
styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin 
mening antecknad i protokollet. 

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och 
särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i 
överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
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11 § Insynsplats i kommunstyrelsen 
Ett parti med plats i kommunfullmäktige, men inte i kommunstyrelsen, kan efter beslut av 
kommunfullmäktige få rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden (en så kallad insynsplats). 
Kommunfullmäktige ska utse den person som erhåller insynsplatsen och en ersättare för denne (endast 
en närvarar vid ett sammanträde). Syftet är att alla partier ska kunna förbereda sig inför 
kommunfullmäktige och få tillgång till kommunstyrelsens handlingar. Med insynsplats menas en 
”lyssnarplats” i frågor som inte rör sekretess. Det innebär inte yttranderätt eller rätt att lägga förslag 
eller protokollsanteckningar. I övrigt lyder insynsplatserna under samma regelverk, inklusive jäv m.m., 
som för övriga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.  

12 § Ordförandens uppgifter 
Det åligger ordföranden att

1. leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden är i enlighet med de 

anvisningar som fullmäktige utfärdat, 
4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
5. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det kommunstyrelsens ordförande att under kommunstyrelsen 

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen 

samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt 
4. representera styrelsen i enlighet med de regler för representation som antagits av fullmäktige. 

13 § Presidium 
Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. 

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

14 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under längre 
tid än en (1) månad. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

15 § Kommunalråd 
Sedan val av nämnd skett utser fullmäktige ett (1) kommunalråd. 
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Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

16 § Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast 
anmäla detta till nämndens sekreterare och underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska 
tjänstgöra. 

17 § Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 
har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har 
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges 
protokoll från valet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner 
i turordningen. 

18 § Jäv, avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra 
igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, 
får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan 
partierna. 

19 § Yrkanden 
När nämnden 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 nämnden enhälligt beslutar att medge det. 

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

20 § Deltagande i beslut 
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det 
med acklamation  
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21 § Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

22 § Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Protokoll ska justeras senast fjorton (14) dagar efter sammanträdesdagen.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

23 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
Nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser. 

Kommunstyrelsen ska underrättas om ändringen och dess innehåll så snart nämnden bedömer att det är 
nödvändigt att uppdatera den kommunala författningssamlingen. 

24 § Delgivningsmottagare 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden 
beslutar.

25 § Undertecknande av handlingar 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden 
och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv 
underteckna handlingar på nämndens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas 
med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras 
av den som utses därtill. 

26 § Utskott och beredningar
Nämnderna får själva bestämma att utskott och/eller beredning ska finnas.

Nämnd väljer utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden.

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en eller två vice ordförande. 

Om ordföranden eller vice ordföranden/a i utskottet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid 
än en månad får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden/vice 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
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Utskottets uppdrag är att fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat och att i de ärenden som ska 
avgöras av nämnden bereda dessa om beredning behövs.   

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval 
snarast förrättas. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas 
när ordföranden anser att det behövs. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. 

Ordföranden eller kommunchefen/kanslichefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden 
bestämmer föredragningslistan till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

27 § Processbehörighet
Annan nämnd än kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra stadens talan i mål och ärenden 
som rör myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsens processbehörighet 
framgår av nämndens reglemente.

28 § Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. 
Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma 
för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndens registerförteckning enligt artikel 
30 i dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  
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1 § Kompletterande bestämmelser
För kommunstyrelsen gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även reglementet med 
gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad.

Styrelsens uppgifter

2 § Allmänt om styrelsens uppgifter 
Styrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för stadens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också 
ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och 
kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda stadens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet 
med att ta fram styrdokument för staden (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på stadens utveckling och ekonomiska ställning och 
fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 
(uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på 
annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av 
kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

3 § Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas 
kompetens. Styrelsen ansvarar för att upprätthålla en effektiv och ändamålsenlig organisation.

4 § Styrelsens övergripande uppgifter 
Styrelsen ska: 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och 
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor 
som inte är förbehållen annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

författning,
4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i staden, 
5. ha hand om stadens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och 

ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, 
passersystem och förtroendemannaregister, 
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6. anställa kommunchef samt besluta om instruktion för denne,
7. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 
8. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 
9. ansvara för utformning och utveckling av stadens system för intern kontroll i enlighet med vad 

fullmäktige särskilt beslutar, 
10.  upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 

utförs av privata utförare, 
11. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 
12. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter innefattar, men är inte begränsade till

● planering av användningen av mark och vatten samt utveckling av strategiskt viktiga områden,
● om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet 

överstigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar,
● om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur såsom vägar, kajer, broar, dagvattenanläggningar, 

bredband och liknande överstigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för 
investeringar,

● miljö-, klimat-, mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, jämställdhets-, demokrati-, 
brottsförebyggande-, trygghetsfrämjande- och folkhälsofrågor, 

● natur-, luft- och vattenvårdsfrågor, 
● bostadsfrågor,
● övergripande frågor avseende VA och renhållning, 
● energifrågor inklusive frågor om energihushållning, 
● statistik och samhällsanalys, 
● utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet, 
● stadens utveckling när det gäller e-tjänster, 
● trafikförsörjning och infrastruktur,
● utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott företagsklimat samt besöksnäring 

(turism), 
● regionalt, nationellt och internationellt arbete, 
● stadens kommunikationsverksamhet,
● varumärket Vaxholms stad och dess attraktivitet,
● stadens upphandlingsverksamhet, 
● stadens gemensamma nämndkansli,
● samordningsansvaret enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska 
handlägga ska beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana 
ärenden.
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5 § Företag och stiftelser 
Styrelsen ska: 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som staden helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för staden, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade, 
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna, 
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6  §§ KL är 

uppfyllda beträffande de företag och stiftelser staden äger eller har intresse i, 
5. årligen, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som staden helt eller delvis 

äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. 
Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder, 

6. svara för att tillvarata stadens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de företag som staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

6 § Kommunalförbund 
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som 
staden är medlem i.

7 § Ekonomi och medelsförvaltning 
Styrelsen ska: 

1. ha hand om stadens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter för denna. 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka 
att stadens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs 
för indrivning av förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att:
a. underhålla och förvalta stadens lösa egendom, 

b. se till att stadens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel 

som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning, 
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning, 
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

8 § Delegering från fullmäktige
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 
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1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 
2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade 

verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 
3. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, för högst 10 miljoner kronor och inom av 

fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 
4. i mål och ärenden där styrelsen för stadens talan, med för staden bindande verkan, träffa 

överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, 
5. tillstånd att använda stadens vapen, 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell 
betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt 
samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

9 § Personalpolitik
Styrelsen är anställningsmyndighet för personal i Vaxholms stad och ansvarar för frågor rörande 
förhållandet mellan staden som arbetsgivare och dess arbetstagare. I denna roll ska styrelsen bl.a.:

1. med bindande verkan för staden genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan 
staden som arbetsgivare och dess arbetstagare,

2. förhandla å stadens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ 
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet om förhandlingen gäller annan nämnds 
verksamhetsområde, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 
förhållandet mellan staden som arbetsgivare och dess arbetstagare; 

4. besluta om stridsåtgärd, 
5. samordna stadens arbetsmiljöarbete,
6. ansvara för arbetsmiljöfrågorna inom styrelsens verksamhetsområde,
7. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

Uppföljningsfunktionen

10 § Styrelsens uppföljning 
Styrelsen ska: 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 
samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att stadens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
4. minst två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga stadens verksamheter utvecklas mot 

bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 
5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om stadens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller 

enligt annan lag eller författning,
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6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och 
direktiv, 

7. före den 1 juli varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner som väckts i 
fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Särskilda uppgifter 

11 § Processbehörighet 
Styrelsen får själv eller genom ombud föra stadens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan 
ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där 
någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra 
talan i målet.

12 § Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om 
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara 
m.m. 

13 § Arbetslöshetsnämnd 
Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

14 § Arkivmyndighet 
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget 
arkivreglemente.

15 § Anslagstavla och webbplats 
Styrelsen ansvarar för stadens anslagstavla. Styrelsen samordnar också innehållet i och ansvarar för 
stadens externa och interna webbplats.

16 § Författningssamling 
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls 
tillgänglig i lagstadgad form.

17 § Sammansättning 
Styrelsen består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
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1 § Kompletterande bestämmelser 
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även reglementet med gemensamma 
bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad.

2 § Nämndens uppgifter 
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte 
för särskilt fall beslutar annat svara för stadens

● uppgifter enligt skollagen beträffande det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna; dvs. 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt fritidshem 

● annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg, öppen förskola och öppen 
fritidsverksamhet 

● yttranden till Statens skolinspektion i ärenden om godkännande av enskild som huvudman för skolor 
och fritidshem 

● godkännande av enskild som huvudman för förskola 
● beslut att enskild huvudman för sådan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller 

fritidshem ska ha rätt till bidrag 
● tillsyn över förskolor och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt av sådan 

pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag 
● elevhälsa 
● studie- och yrkesvägledning
● aktivitetsansvar
● uppgifter som utbildningsanordnare enligt diskrimineringslagen 
● skolbibliotek
● anordnande av skolskjuts 
● interkommunala ersättningar 
● kulturskola
● verksamhetsförlagd undervisning (VFU)

3 § Sammansättning 
Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
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1 § Kompletterande bestämmelser 
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även reglementet med gemensamma 
bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad.

2 § Nämndens uppgifter 
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte 
för särskilt fall beslutar svara för stadens uppgifter avseende 

● socialtjänstlagen,
● lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
● lagen om vård av missbrukare i vissa fall, 
● lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
● hälso- och sjukvårdslagen
● lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.
● lagen om riksfärdtjänst 
● lagen om färdtjänst
● 2 kap. 10 § lagen om vissa kommunala befogenheter 
● flyktingar och asylsökande
● övriga uppgifter som enligt lag ankommer på en socialnämnd

3 § Utskott 
Nämnden har enligt reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad rätt att 
tillsätta de utskott/beredningar som anses behövas. Utskottets ersättare har i sådant fall inte 
närvarorätt annat än vid tjänstgöring.

4 § Sammansättning 
Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
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1 § Kompletterande bestämmelser 
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även reglementet med gemensamma 
bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad.

2 § Nämndens uppgifter 
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte 
för särskilt fall beslutar annat svara för stadens

● myndighetsuppgifter inom byggnadsväsendet
● mätnings- och karteringsverksamhet 
● strandskydd enligt miljöbalken: dispensprövning och tillsyn
● myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister
● myndighetsuppgifter enligt

○ anläggningslagen 
○ ledningsrättslagen
○ fastighetsbildningslagen

● namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser samt 
● fastställelse av belägenhetsadresser,
● tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

3 § Sammansättning 
Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
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1 § Kompletterande bestämmelser
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även reglementet med gemensamma 
bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad.

2 § Nämndens uppgifter 
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte 
för särskilt fall beslutar annat svara för:

Förvaltning, om- och nybyggnad

● underhåll och förvaltning av stadens
○ fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar
○ vägar, gator samt park- och naturmark

● upplåtelser av staden tillhörig fast egendom,
● huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar
● om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet 

understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar
● om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, dagvattenanläggningar, 

bredband och liknande understigande 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar
● fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens fasta 

egendom

Gator och vägar trafik

● stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad 
trafiksäkerhet

● förvaltning, utbyggnad, drift och underhåll av stadens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, 
parkeringar samt torg, inklusive belysning

● beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om parkeringstillstånd 
på grund av sådana föreskrifter 

● besluta om tillstånd att schakta i stadens gator och samt att om så erfordras, kräva säkerhet för 
beräknade kostnader för återställande av stadens anläggningar

● upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen inte 
faller inom ordningslagens tillämpningsområde

Kultur- och föreningsverksamhet

● stadens biblioteks- och kulturverksamhet
● förvaltning av stadens konstverk och övriga samlingar/föremål av kulturellt värde
● bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn
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Bibliotek

 information och litteraturförmedling
 barn- och ungdomsverksamhet
 social biblioteksverksamhet till äldre och funktionsnedsatta
 biblioteket som kulturellt rum
 det digitala biblioteket

Allmän kultur och fritid

 Allmän kulturverksamhet
 Förvaltning av stadens konstverk övriga samlingar/föremål av kulturellt värde
 Bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur, fritids och idrottssektorn
 Samverkan med ideella föreningar inom kultur, fritids- och idrottssektorn

Tillstånd, tillsyn och yttranden

● stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138)
● avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200)
● avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap. 2 § 

ordningslagen)

3 § Sammansättning 
Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
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1 § Kompletterande bestämmelser
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även reglementet med gemensamma 
bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad.

2 § Verksamhet
Utöver vad som stadsgas i kommunallagen, vallagen, förvaltningslagen och övriga tillämpliga 
författningar ska följande gälla för valnämnden: 

Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och enligt de riktlinjer kommunfullmäktige i övrigt antagit 
ha ansvar för

- Allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.
- Val till europaparlamentet.
- Folkomröstningar anordnade av stat, kommun eller landsting.

3 § Sammansättning
Valnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
 

232



  

Reglemente för 
krisledningsnämnden
Beslutat av kommunfullmäktige i 
Vaxholms stad 2019-02-18, § 

233



  
Dnr KS 2019/15.003

2 av 3

Innehåll
1 § Kompletterande bestämmelser....................................................................................................3

2 § Nämndens uppgifter.....................................................................................................................3

3 § Sammanträden .............................................................................................................................3

4 § Redovisning av beslut till kommunfullmäktige.............................................................................3

5 § Sammansättning...........................................................................................................................3

234



  
Dnr KS 2019/15.003

3 av 3

1 § Kompletterande bestämmelser
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även reglementet med gemensamma 
bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad.

2 § Nämndens uppgifter
Nämnden ska svara för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om 
totalförsvar och höjd beredskap. 

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. 

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om 
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara 
m.m. 

3 § Sammanträden
Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse i den mening som avses i 4 § 
lagen (2006:544) medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. 

4 § Redovisning av beslut till kommunfullmäktige
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Redovisning 
ska innehålla ärendemeningen, en beskrivning av ärendet, samt vilket beslut som fattats. Redovisningen 
ska vara skriftlig. 

5 § Sammansättning
Krisledningsnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-02-07

Änr KS 2019/15.003
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 24 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har gjort en allmän översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning inför den 
nya mandatperioden 2019-2022. 

De föreslagna revideringarna av kommunfullmäktiges arbetsordning är huvudsakligen av redaktionell 
karaktär eller en anpassning till den nya kommunallagen. Anpassningen till nya kommunallagen görs 
genom att nya paragrafer anges som hänvisning till kommunallagen samt vissa tillägg eller förändringar 
utifrån den nya lagstiftningen. Revideringarna är gjorda med stöd av Sveriges kommuner och landstings 
(SKL) mall för kommunfullmäktiges arbetsordning. Utöver detta har även en sista paragraf (§ 45) lagts till 
för att specificera arvodeskommitténs roll i kommunen.  

Arbetsordningen biläggs ärendet med genomförda justeringar markerade i grönt (ny text) och rött 
(borttagen text). 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-17
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad - förslag

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Tjänsteutlåtande
2019-01-17

Änr KS 2019/15.003
1 av 1

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
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har gjort en allmän översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning inför den 
nya mandatperioden 2019-2022. 

De föreslagna revideringarna av kommunfullmäktiges arbetsordning är huvudsakligen av redaktionell 
karaktär eller en anpassning till den nya kommunallagen. Anpassningen till nya kommunallagen görs 
genom att nya paragrafer anges som hänvisning till kommunallagen samt vissa tillägg eller förändringar 
utifrån den nya lagstiftningen. Revideringarna är gjorda med stöd av Sveriges kommuner och landstings 
(SKL) mall för kommunfullmäktiges arbetsordning. Utöver detta har även en sista paragraf (§ 45) lagts till 
för att specificera arvodeskommitténs roll i kommunen.  

Arbetsordningen biläggs ärendet med genomförda justeringar markerade i grönt (ny text) och rött 
(borttagen text). 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-17
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad - förslag

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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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. 5-8 §§ KL)
1 § Fullmäktige har 31 ledamöter. 

   I vallagen (2005:837) finns bestämmelser om antalet ersättare. 

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.  

Upphörande av uppdraget (4 kap. 7 § KL)
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa 
fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha sitt 
uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för 
att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan 
uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsens kansli. 

Tid och plats för sammanträdena (5 kap. 12 § KL) 
6 § 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. 
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7 § 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.

8 § 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 kommunens anslagstavla. 

9 § Fullmäktige sammanträder i Kronängsskolans aula. 

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

Tillkännagivande av sammanträdena
10 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om 
de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens 
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till 
sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats 
för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas digitalt (via Meetingdocs 
eller mail), om inte skäl talar däremot. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträdesdatum bör även ske i tidningen Viktigt i Vaxholm 
och Vaxholms stads informationssida i Waxholmslotsen.

10 § 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.
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   Kallelse och föredragningslista till sammanträdena ska också publiceras på kommunens webbplats, 
www.vaxholm.se.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
11 § 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 
12 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett 
ärende, om inte annat följer av lag. 

13 § 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.

 13 §  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) 
14 § 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.  

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

17 § 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)
18 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet anmäla detta till 
fullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

18 § 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 
19 § 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)
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

   Sedan uppropet har skett enligt 19 § 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. 

Turordning för handläggning av ärendena 
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. 

   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 
tillkännagivandet. 

   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 §, 5 kap. 32 §, 39-41 §§) 
22 § Rätt att delta i överläggningen har
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- 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 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige 
behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

23 § 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. 

  Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. 

24 § 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. 

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

   Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

Talarordning och ordning vid sammanträdena 
26 § 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. 
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   Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet. 

Yrkanden 
27 § 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. 24-26 §§) 
28 § 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. 24-25 §§, 5 kap. 54-56 §§ och 58 § KL samt 2 § lag (1992:339) om 
proportionellt valsätt)
29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts till att 
justera protokollet. 

   Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster med en voteringsanläggning 
eller 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. 

   Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras 
omedelbart. 

30 § 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. 
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Motioner (5 kap. 22 § 2 p KL) 
31 § 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. 2-6 §§ och 5 kap. 22 § 5 
p KL) 
32 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana 
ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.  

Interpellationer (5 kap. 59-63 §§ KL) 
33 § 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 in i tillkännagivandet om 
sammanträdet. 

   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. 2-6 §§ 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. 
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Frågor (5 kap. 64 § KL) 
34 § 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 33 § 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)
35 §  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) 
36 § 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) 
37 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

36 § Ordföranden bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Beredning av revisorernas budget
38 § Presidiet bereder revisorernas budget

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

   I valberedningen ska samtliga i fullmäktige företrädda partier representeras med en ledamot och en 
ersättare vardera. 

   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.  
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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)
40 § 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)
41 § 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
42 § 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.  

43 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 
8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning 
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning. 

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. 

Möjlighet att lämna information
44 § Revisorerna och kommunalrådet (kommunstyrelsens ordförande) ska vid varje sammanträde ges 
möjlighet att lämna information om pågående verksamhet. 
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Fullmäktigeberedning - Arvodeskommittén (3 kap. 2 § KL)
45 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en arvodeskommitté för 
den löpande mandatperioden. 

   I arvodeskommittén ska samtliga i fullmäktige företrädda partier representeras med en ledamot och 
en ersättare vardera. 

   Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande samt en vice ordförande för 
den tid som de har valts att vara ledamöter. 

   Arvodeskommittén ska bereda och lägga fram förslag i ärenden som rör arvodes- och 
pensionsreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad och därtill hörande frågor.  

   För arvodeskommittén ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om 
nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. I övrigt bestämmer 
arvodeskommittén själv sina arbetsformer.  
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From:                                 lars.rockert@gmail.com
Sent:                                  Mon, 28 Jan 2019 13:59:01 +0100
To:                                      Kristoffer Staaf
Subject:                             Begäran om entledigande
Importance:                     High

Hej Kristoffer,
 
Enl ök kommer här min begäran om entledigande från min plats i TFK.
 
Tacksam för bekräftelse när detta är effektuerat.
 
Mvh
Lasse
 
Lars Röckert
Gärdsgårdsvägen 5
SE-134 92 Tynningö
Sweden
+46736682002
lars.rockert@gmail.com 
 

E-posten kontrollerad mot skadlig kod av Vaxholms stad
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From:                                 Maggan Pettersson
Sent:                                  Fri, 1 Feb 2019 10:13:13 +0100
To:                                      Kristoffer Staaf
Subject:                             Nämnder

Härmed avsäger jag mig mina uppdrag i 

Valnämnden som ersättare
BUN - nämnden som ord.
TFK - nämnden som ers.

Mvh Margaretha Pettersson
2019 01 28

E-posten kontrollerad mot skadlig kod av Vaxholms stad
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Revisorerna

2019-01-21

Kommunfullmäktiges valberedning, 

Vaxholms stad

Lekmannarevisorer i kommunens bolag

Kommunfullmäktige ska, enligt kommunallagens 10 kap. 3 - 4 §§ utse minst en lekmannarevisor i 
kommunens hel- och/eller delägda bolag. Lekmannarevisor ska vara någon av de revisorer som enligt 
kommunallagens 12 kap. 4 § valts för att granska kommunens verksamhet. 

Revisorerna i Vaxholms stad som valts för perioden 2019 - 2022 hade sitt första möte den 15 januari 
2019. Revisorerna enades då om att föreslå valberedningen att, till fullmäktige, nominera 
lekmannarevisorer i kommunens hel- och delägda bolag enligt följande:

Bolag Lekmannarevisor

ordinarie ersättare

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 Jan Eriksson Ingemar Visteus

Vaxholm Smeden 3 AB Jan Eriksson Ingemar Visteus

Roslagsvatten AB Anders Haglund Tommy Nee

Vaxholmsvatten AB Anders Haglund Tommy Nee

För Vaxholms stads revisorer

Anders Haglund
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  Miljöpartiet de gröna i Vaxholm

Vaxholm 2019-01-25

Till Kommunfullmäktige

Motion om kommunal cykelplan

De närmaste fem åren ska det byggas 15 mil cykelstråk i Stockholms län och till 2030 ska 
andelen cykelresor vara 20 procent mot dagens 7 procent av alla resor i länet. Ambitionen är 
att hela Stockholms län, vilket Vaxholm är en del av, ska vara sammankopplat av ett 
högkvalitativt cykelnät. Cykelstråken ska möjliggöra för cykelpendling i uppemot 30 km/tim. 

En annan viktig aspekt för att öka cyklandet är att säkra cykelparkeringar med möjlighet till 
ramlåsning utökas vid hållplatser för kollektivtrafiken. Detta är viktigt för 
kombinationsresandet, då många Vaxholmsbor pendlar med buss och båt till Stockholm. 

Alla kommuner i Stockholms län har en kommunal cykelplan utom Norrtälje och Vaxholm. 
Detta medför naturligtvis att det blir svårt att hävda sig mot övriga kommuner i länet när det 
finns regionala och statliga stödpengar att söka. Vissa kommuner i länet satsar så mycket 
som 1000 kr per invånare och år, andra mindre än 100 kr per invånare och år. Vaxholm 
behöver därför en övergripande cykelplan med tydliga och prioriterade mål samt en budget 
för detta.

Klimatkrisen är ett faktum. Den senaste rapporten från IPCC slår fast att vi har 10 år på oss 
att vända utvecklingen av temperaturhöjningen. En kommunal cykelplan är ett litet men nog 
så viktigt steg i den riktningen. 

Miljöpartiet de gröna i Vaxholm föreslår därför att Kommunfullmäktige beslutar att en 
kommunal cykelplan inrättas och att arbetet påbörjas snarast för att vara färdigställd 
senast 2019.

För Miljöpartiet de gröna i Vaxholm,

Anne-Charlotte Eriksson, gruppledare
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  Miljöpartiet de gröna i Vaxholm

Vaxholm 2019-01-25

Till Kommunfullmäktige

Motion om solpaneler på lämpliga kommunala fastigheter 

Miljöpartiet medverkade under förra mandatperioden till att Stadsbyggnadsnämnden 
fattade beslut om att bygglovsbefria solpaneler. Sedan augusti 2018 gäller också nya 
nationella regler för undantag från bygglov för solceller/solcellspaneler på byggnader inom 
planlagt område. 

Utvecklingen går åt rätt håll för 100 procent ren, förnybar el. Men informationsinsatserna 
behöver öka och kommunen ta ledartröjan för att påvisa enkelheten och de snabba 
energibesparingar som investeringar i solel genererar. Genom att teckna avtal med det 
elbolag vi är anslutna till och sälja all överskottsel får vi en långsiktig, stabil och hög 
ersättning. 

Klimatkrisen är ett faktum. Den senaste rapporten från IPCC slår fast att vi har 10 år på oss 
att vända utvecklingen av temperaturhöjningen. Solpaneler på kommunägda fastigheter är 
ett litet men nog så viktigt steg i den riktningen. 

Miljöpartiet de gröna i Vaxholm föreslår därför att Kommunfullmäktige beslutar att en 
översyn ska göras senast 2019 över vilka av kommunens fastigheter som är bäst lämpade 
för solpaneler och därefter avsätta resurser i budgeten för att kunna påbörja inköp och 
installering. 

För Miljöpartiet de gröna i Vaxholm,

Anne-Charlotte Eriksson, gruppledare
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