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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-02-18

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

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

Till protokolljusterare utses Mailis Dahlberg (C) och Annicka Hörnsten Blommé (M). 

Protokollet från dagens sammanträde justeras på kommunkansliet senast fredagen den 22 februari 
2019.

Utskickad föredragningslista fastställs. 
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-02-18

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 2 Information från gruppledarna

Information
Gruppledarna för respektive parti i kommunfullmäktige håller ett inledande anförande med anledning 
av den nya mandatperiodens politiska arbete. 
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-02-18

Änr KS 2018/94.790
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 3 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2018

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
3 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
Lena Hallberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-01-10 § 5
Protokollsutdrag SN 2018-12-11/§ 101
Tjänsteutlåtande, Rebecca Borg, 2018-11-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf
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Protokoll
2019-02-18

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Revisorerna
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-02-18

Änr KS 2018/185.007
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

Kommunfullmäktiges beslut
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
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-02-07 § 13
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 kännedom: Madeleine Larsson, klk, Ulrika Strandberg, ub

Agneta Franzén, sf
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-02-18

Änr KS 2019/9.340
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 5 Fastställande av verksamhetsområden, Vaxholms stad

Kommunfullmäktiges beslut
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
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-02-07 § 14
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 Kommunfullmäktige
2019-02-18

Änr KS 2018/148.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

Kommunfullmäktiges beslut
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
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-02-07 § 19
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 Kommunfullmäktige
2019-02-18

Änr KS 2018/148.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 7 Reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022

Kommunfullmäktiges beslut
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
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-02-07 § 20
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

10



Protokoll Kommunfullmäktige
2019-02-18

Änr KS 2018/42.106
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 8 Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar

Kommunfullmäktiges beslut
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
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-02-07 § 21
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
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Protokoll
2019-02-18

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande SSBF, 2018-10-01
Förbundsordning för Storstockholms brandförsvar 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Storstockholms brandförsvar
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-02-18

Änr KS 2018/183.110
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 9 Insynsplatser i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
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 i enlighet med beslutet.  
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Protokoll
2019-02-18

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Yrkanden
Malin Forsbrand (C), Adrian Brunkhorst (C), Michael Baumgarten (L) och Lars Lindgren (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Sara Strandberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med tillägg att de med insynplats 
ska få yttranderätt vid sammanträdena. 

Anne-Charlotte Eriksson (MP) yrkar bifall till Sara Strandbergs (V) yrkande. 

Proposition
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena var för sig och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av fullmäktige:

Ja röstar: den som bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Nej röstar: den som bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag med tillägg från Sara Strandberg (V). 

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 22 ja-röster mot 9 nej-röster (bilaga 1) bifaller 
kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-02-07 § 22
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-23

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-02-18

Änr KS 2019/15.003
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

Kommunfullmäktiges beslut
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. 

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

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-02-07 § 23
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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§ 11 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktiges beslut
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.  

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Sara Strandberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med ändring att texten under 
paragraf 10 ändras till ”Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträdesdatum bör även ske i 
tidningen Viktigt i Vaxholm och i lokalpressen”.  

Anne-Charlotte Eriksson (MP) och Ingemar Wemmenhög (WP) yrkar bifall till Sara Strandbergs (V) 
yrkande. 

Proposition
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena var för sig och finner att kommunfullmäktige bifaller Sara Strandbergs (V) yrkande. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-02-07 § 24
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-17
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad - förslag

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

Ajournering kl. 20:15-20:30.
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§ 12 Val och entlediganden

Kommunfullmäktiges beslut
Entlediganden:

Margaretha Pettersson (S) entledigas från sina uppdrag  som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, 
valnämnden och nämnden för teknik, fritid och kultur. 

Rose-Marie Axelsson (S) entledigas från sina uppdrag som ersättare i socialnämnden och ledamot i 
valnämnden. 

Kjetil Rindal (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden. 

Kerstin Olander (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. 

Fyllnadsval:

My Hvittfeldt (S) väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden med mandatperiod 2019-02-22-
2019-12-31. 

Ronny Fredriksson (S) väljs till ersättare i nämnden för teknik, fritid och kultur med mandatperiod 2019-
02-22-2019-12-31. 

Madelaine Wallén (S) väljs till ersättare i socialnämnden med mandatperiod 2019-02-22-2019-12-31. 

Kerstin Olander (KD) väljs till ledamot i valnämnden med mandatperiod 2019-02-22-2022-12-31. 

Agneta Fischerström (KD) väljs till ersättare i valnämnden med mandatperiod 2019-02-22-2022-12-31. 

Louise Yngström Valdre (L) väljs till ersättare i arvodeskommittén med mandatperiod 2019-02-22 – 
2022-10-14.    

Annicka Hörnsten Blommé (M) väljs till ersättare i kommunstyrelsen med mandatperiod 2019-02-22-
2022-12-31. 

Mikael Vigvinter (M) väljs till ersättare i kommunstyrelsen med mandatperiod 2019-02-22-2022-12-31. 

Sven Morin (M) väljs till ersättare i nämnden för teknik, fritid och kultur med mandatperiod 2019-02-22-
2019-12-31. 

Lars Sjöblom (M) väljs till ersättare i nämnden för teknik, fritid och kultur med mandatperiod 2019-02-
22-2019-12-31. 

Lars Röckert (M) väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden med mandatperiod 2019-02-22-
2019-12-31. 

Johanna Olson (M) väljs till ersättare i socialnämnden med mandatperiod 2019-02-22-2019-12-31. 

Anna Hansson (M) väljs till ersättare i socialnämnden med mandatperiod 2019-02-22-2019-12-31. 

Christian Söderman (M) väljs till ersättare i stadsbyggnadsnämnden med mandatperiod 2019-02-22-
2019-12-31. 

18



Protokoll
2019-02-18

2 av 5

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Tore Nilsson (M) väljs till ersättare i stadsbyggnadsnämnden med mandatperiod 2019-02-22-2019-12-
31. 

Tore Nilsson (M) väljs till ersättare i valnämnden med mandatperiod 2019-02-22-2022-12-31. 

Lars Lindgren (M) väljs till ledamot i arvodeskommittén med mandatperiod 2019-02-22-2022-10-14.

Lars Wessberg (M) väljs till ersättare i arvodeskommittén med mandatperiod 2019-02-22-2022-10-14. 

Övriga val:

1-Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd med mandatperiod 2019-02-22-2022-12-31 - 
Nominering 
1:e vice ordförande Irma Kilim (S)

Nominering
(S) nominerar Irma Kilim till förste vice ordförande i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

(M) nominerar Christian Söderman till förste vice ordförande i Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till förste vice ordförande i Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd. Sluten omröstning genomförs.

Resultat sluten omröstning
Röster = 31
Irma Kilim (S) = 18
Christian Söderman (M) = 13

Ordföranden finner att Irma Kilim (S) med 18 röster  nomineras till förste vice ordförande i Södra 
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

2-Krisledningsnämnd med mandatperiod 2019-02-22-2022-12-31
Ordförande Malin Forsbrand (C)
Ledamot Jan-Olof Schill (S)
Ledamot Lars Lindgren (M)
Ledamot Michael Baumgarten (L)
Ledamot Tina Runhem (M)
Ledamot Anna-Lena Nordén (WP)
Ledamot Peter Lindqvist (WP)
Ersättare Adrian Brunkhorst (C)
Ersättare Jan Reuterdahl (L)
Ersättare Anders Garstål (S)
Ersättare Per-Eric Grön (M)
Ersättare Henrik Thunell (M)
Ersättare Carl-Magnus Broström (WP)
Ersättare Vakant (WP)

3-Södra Roslagens samordningsförbund med mandatperiod 2019-02-22-2022-12-31
Representant Lena Hallberg (C)
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4-Storstockholms brandförsvar, direktionen, med mandatperiod 2019-02-22-2022-12-31
Ledamot Malin Forsbrand (C)
Ersättare Lars Sjöblom (M)

5-Mälardalsrådet, rådsledamöter, med mandatperiod 2019-02-22-2022-12-31
Ledamot Chris Druid (C)
Ledamot Christian Söderman (M)
Ersättare Jan-Olof Schill (S)
Ersättare Anna-Lena Nordén (WP)

6-Östra Sveriges luftsvårdsförbund med mandatperiod 2019-02-22-2022-12-31
Ledamot Märta Jörgensen (S)
Ersättare Leslie Öqvist (L)

7-Svealands kustvattenvårdsförbund med mandatperiod 2019-02-22-2022-12-31
Ombud Anna Norström Hvittfeldt (C)

8-Styrelsen Skärgårdsstiftelsen Stockholms län med mandatperiod 2019-02-22-2022-12-31
Ersättare Rickard Gille (WP)

Nominering
(L) nominerar Leslie Öqvist till ersättare i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. 

(KD) nominerar Kerstin Olander till ersättare i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. 

(WP) nominerar Rickard Gille till ersättare i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. 

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till ersättare i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i 
Stockholms län. Sluten omröstning genomförs.

Resultat sluten omröstning
Röster = 31
Rickard Gille (WP) = 13
Leslie Öqvist (L) = 10
Kerstin Olander (KD) = 8 

Ordföranden finner att Rickard Gille (WP) med 13 röster väljs till ersättare i styrelsen för 
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. 

9-Regionalt skärgårdsråd med mandatperiod 2019-02-22-2022-12-31
Ledamot Malin Forsbrand (C)
Ersättare Rickard Gille (WP)

Nominering
(C) nominerar Malin Forsbrand (C) till ledamot i Regionala skärgårdsrådet. 

(M) nominerar Svante Nordell till ersättare i Regionala skärgårdsrådet. 

(WP) nominerar Rickard Gille till ersättare i Regionala skärgårdsrådet. 
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Ordföranden finner att Malin Forsbrand (C) väljs till ledamot i Regionala skärgårdsrådet. Ordföranden 
konstaterar att det finns två förslag till ersättare i Regionala skärgårdsrådet. Sluten omröstning 
genomförs.

Resultat sluten omröstning
Röster = 31
Rickard Gille (WP) = 17
Svante Nordell (M) = 14

Ordföranden finner att Rickard Gille (WP) med 17 röster väljs till ersättare i Regionala skärgårdsrådet.  

10-Ombud vid bolagsstämmor (kommunens hell och delägda bolag) med mandatperiod 2019-02-22-
2022-12-31
Ombud Karin Enström (M)
Ombudsersättare Rickard Gille (WP)

11-Roslagsvatten AB, styrelse, med mandatperiod från första bolagsstämma efter valet (2018) till första 
bolagsstämma efter nästkommande val (2022)

Valärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

12-Vaxholmsvatten AB, styrelse, med mandatperiod från första bolagsstämma efter valet (2018) till 
första bolagsstämma efter nästkommande val (2022)

Valärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Yrkanden
Lars Lindgren (M) yrkar att nominering av styrelse i Roslagsvatten AB och Vaxholmsvatten AB bordläggs 
till nästkommande sammanträde. 

Carl-Magnus Broström (WP) yrkar bifall till Lars Lindgrens (M) yrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Lars Lindgrens (M) yrkande.  

13-Smeden 3 AB, nominering av styrelse, med mandatperiod från första bolagsstämma efter valet (2018) 
till första bolagsstämma efter nästkommande val(2022)
Ordförande Malin Forsbrand (C)
Ledamot Anders Garstål (S)
Ledamot Michael Baumgarten (L)
Ledamot Lars Lindgren (M)
Ledamot Tina Runhem (M)
Ledamot Anna-Lena Nordén (WP)
Ledamot Peter Lindqvist (WP)
Revisor Jan Eriksson (MP)
Revisorsersättare Ingemar Visteus (M)

14-Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB, nominering av styrelse, med mandatperiod från första 
bolagsstämma efter valet (2018) till första bolagsstämma efter nästkommande val(2022)
Ordförande Malin Forsbrand (C)
Ledamot Anders Garstål (S)
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Ledamot Michael Baumgarten (L)
Ledamot Lars Lindgren (M)
Ledamot Tina Runhem (M)
Ledamot Anna-Lena Nordén (WP)
Ledamot Peter Lindqvist (WP)
Revisor Jan Eriksson (MP)
Revisorsersättare Ingemar Visteus (M)

15- Gode män enligt FBL, jord och skogsbruksfrågor med mandatperiod 2019-02-22-2022-12-31
God man Ulf Asp (S)
God man Elaine Nord Larsson (WP)

16- Gode män enligt FBL, tätortsfrågorr med mandatperiod 2019-02-22-2022-12-31
God man Ulf Asp (S)
God man Elaine Nord Larsson (WP)

17- Insynsplats i kommunstyrelsen (för partier representerade i kommunfullmäktige men inte i 
kommunstyrelsen) med mandattid 2019-02-22-2019-12-31
Representant Kjetil Rindal (KD)
Ersättare Kerstin Olander (KD) 
Representant Klas Beskow (SD)
Ersättare Juha Rapola (SD)

18- Revisionen med fastställd mandatperiod 2019-01-01-2022-12-31
Jan Eriksson (MP) väljs till revisor med undantag för granskning av kommunstyrelsen (Jan Eriksson valdes 
till revisor för aktuell mandatperiod vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-18-2018-12-20 § 
89). 

Noteras till protokollet att Tina Runhem (M) anmäls som gruppledare i kommunfullmäktige för 
moderaterna. 

Handlingar
Begäran om entledigande från Margaretha Pettersson (S), 2019-02-01
Förslag till lekmannarevisorer i kommunens bolag från revisionen, 2019-01-21 
Begäran om entledigande från Kjetil Rindal (KD), 2019-02-18
Begäran om entledigande från Kerstin Olander (KD), 2019-02-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet, Löneneheten

För kännedom: SRMH, Storstockholms brandförsvar, Mälardalsrådet, Södra Roslagens 
samordningsförbund, Östra Sveriges luftvårdsförbund, Svealands 
kustvattenvårdsförbund, Styrelsen skärgårdsstiftelsen, Regionala 
skärgårdsrådet (Region Stockholm), Roslagsvatten
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§ 13 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Följande motioner anmäls:

Motion av Anne-Charlotte Eriksson (MP) om kommunal cykelplan (Dnr KS 2019/31.312).

Motion av Anne-Charlotte Eriksson (MP) om solpaneler på lämpliga kommunala fastigheter (Dnr: KS 
2019/30.379). 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att anmälda motioner godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
Motion av Anne-Charlotte Eriksson (MP) om kommunal cykelplan.
Motion av Anne-Charlotte Eriksson (MP) om solpaneler på lämpliga kommunala fastigheter. 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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