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1 av 1
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Ordförande
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Justerare

§ 14 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 Rickard Gille (WP) och Mailis Dahlberg (C). 

Protokollet från dagens sammanträde justeras på kommunkansliet senast fredagen den 12 april 2019.

Utskickad föredragningslista fastställs. 
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Protokoll Kommunfullmäktige
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Änr KS 2018/37.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 15 Årsredovisning 2018

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning 2018 godkänns. 
2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar 

i årsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är upprättad per 2018-12-31. 

Vaxholm Smeden 3 AB samt Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB ingår som helägt dotterbolag, vilket 
innebär att även en sammanställd redovisning och koncernredovisning har upprättats.

Resultatet för koncernen uppgår till 14,2 mnkr och för staden till 14,6 mnkr. Resultatet för staden är 1,9 
mnkr sämre än budget. 

Staden har tre övergripande målområden, Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Då merparten av den 
aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre 
målområden är bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2018. 

Vid sammanträdet föredras ärendet av Koray Kahruman, ekonomichef. 

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) och Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-03-21 § 44
Protokollsutdrag AU §17/2019-03-06
Tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2018, 2019-02-21
Årsredovisning Vaxholms stad 2018, 2019-02-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk 

Jennie Falk Eriksson, klk 

För kännedom: Kommunledningen
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-04-08

Änr KS 2019/72.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 16 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas 
verksamhet år 2018 samt granskningsrapporter avseende bolagen. 
Prövning av fråga om anmärkning och ansvarsfrihet

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ansvarsfrihet beviljas för 2018 års verksamhet för ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna 

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

2. Ombuden i Vaxholmsvatten AB, Roslagsvatten AB, Vaxholm Smeden 3 AB och Vasavägen 13 AB 
får i uppdrag att fastställa årsredovisningen, inklusive ev. disposition av årets resultat, samt 
bevilja styrelserna ansvarsfrihet för år 2018.

Ärendebeskrivning
Enligt 5 kap 24 § kommunallagen ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde före 
utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller 
vägras. Beslutet ska som huvudregel motiveras. 
 
Om revisorerna har riktat anmärkning mot ett kommunalt organ eller en enskild ledamot 
måste fullmäktige synligt ta ställning till om kommunfullmäktige delar uppfattningen att 
anmärkning bör riktas. Det beslutet ska motiveras. Fullmäktige får också på egen hand göra 
bedömningen att en anmärkning skall riktas mot ett organ eller någon viss person, även om revisorerna 
inte funnit anledning att göra det. Även ett sådant beslut ska motiveras.

Frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning bereds av kommunfullmäktiges presidium enligt 

37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ansvarsfrihet beviljas för 2018 års verksamhet för ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna 
och direktionen i Storstockholms brandförsvarsförbund samt de enskilda ledamöterna i 
densamma,

2. Ombuden i Vaxholmsvatten AB, Roslagsvatten AB, Vaxholm Smeden 3 AB och Vasavägen 13 AB 
får i uppdrag att fastställa årsredovisningen, inklusive ev. disposition av årets resultat, samt 
bevilja styrelserna ansvarsfrihet för år 2018.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
Revisionsberättelse för år 2018
Revisorernas redogörelse 2018
Granskning av årsredovisning 2018
Granskning av delårsrapport 2018
Granskning av Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd 2018
Granskning av Överförmyndarnämnden 2018
Granskningsrapport och revisionsberättelse Smeden 3 AB och Vasavägen 13 AB 2018
Granskningsrapport och revisionsberättelse Roslagsvatten AB 2018
Granskningsrapport och revisionsberättelse Vaxholmsvatten AB 2018
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Protokoll
2019-04-08

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Revisionsberättelse Storstockholms brandförsvar 2018

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Revisionen,                                                                                                                  
Koray Kahruman, klk, Ombud i Vaxholm Smeden 3 AB, Vasavägen 13 AB, Vaxholmsvatten AB och 
Roslagsvatten AB

För kännedom: Akt
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-04-08

Änr KS 2019/59.109
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 17 Hållbarhetsredovisning 2018

Kommunfullmäktiges beslut
Hållbarhetsredovisning 2018 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat del som kompletterar årsbokslutet 2018. Den utgör 
ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt hållbart Vaxholm.

Avsikten med rapporten är att fler ska kunna ta del av vad som genomförts, vad som kommer att 
prioriteras och vilka utmaningar staden står inför hållbarhetsarbetet. Implementeringen av de 
Globala målen har påbörjats vilket rapporten även lyfter.

Lagen om hållbarhetsredovisning (EU direktiv) för medelstora och stora företag trädde i kraft i slutet 
av 2016, vilket innebär att fler företag ska redovisa sin verksamhet utifrån bl.a. ekologisk och social 
hållbarhet. Vaxholm anser att det är angeläget att den offentliga sektorn följer den utvecklingen. En 
betydelsefull faktor är att hållbarhetsredovisningen är en uppföljning och en förbättring av en pågående 
hållbarhetsstyrning som genomsyrar hela verksamheten.

Grunden till rapporten är Global Reporting Initiatives, GRI.s ramverk, vilket är ett redovisningssystem, 
med syfte är att jämföra resultat över tid och med andra kommuner. Rapporten ska även visa hur 
staden påverkar och påverkas av förväntningar avseende hållbarhetsfrågorna. 

Rapporten visar både processen och hållbarhetsaktiviteter. Redovisningsperioden avser
kalenderår 2018 och publiceras i slutet av mars 2019.

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

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-03-21 § 37
Tjänsteutlåtande Hållbarhetsredovisning 2018, 2019-03-04
Hållbarhetsredovisning 2018, 2019-03-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Madeleine Larsson, klk                                                                   

Ammi Wohlin, klk

Ajournering kl. 19:55-20:08. 
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-04-08

Änr KS 2019/43.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 18 Ekonomiskt utfall januari-februari 2019

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ansvar3 Utfall 
jan-feb 2019

Budget 
jan-feb 2019

Budgetavv 
jan-feb 2019

115 KS-Kommunledning -12 811 -12 471 -340

217 Socialnämnd -29 217 -29 457 240

315 Barn och utbildningsnämnd -57 740 -57 256 -484

411 Stadsbyggnad -900 -933 33

514 Teknik, Fritid -8 030 -8 356 327

Delsumma verksamheter -108 698 -108 474 -224

112 KS Finans 111 556 112 944 -1 388

Total 2 858 4 470 -1 612

Utfallet för januari-februari visar på ett resultat på 2,9 mnkr, vilket är ett underskott mot budget 
på -1,6 mnkr. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -0,3 mnkr. Det som drar ned resultatet för Kommunstyrelsen 
är likt föregående år advokatkostnader för tvisten staden har med en byggentreprenör till Campus 
idrottshall. Överskottet i övriga verksamheter väger till viss del upp mot underskottet som 
advokatkostnaderna medför. Övriga verksamheter inom Kommunstyrelsen visar ett överskott 
framförallt för att budgeten är helårsperiodiserad samtidigt som kostnader för bl.a. linfärjan, turistbyrån 
och EU-valet kommer senare under året.  

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 0,2 mnkr men det finns variationer mellan olika verksamheter. 
Äldreomsorgen visar på ett underskott med anledning av högre volymer samt dyrare timkostnader inom 
hemtjänsten. Äldreomsorgens underskott vägs upp mot ett överskott i totalen till följd av färre 
missbruksplaceringar och barnplaceringar under perioden. 

Barn-och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott på -0,5 mnkr. Underskottet beror dels på högre 
volymer och dyrare program inom gymnasieverksamheten men också på underskott i skolorna och 
förskolorna i den egna regin. 

Stadsbyggnadsnämnden

SBN har en budget i balans. 
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Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett överskott på 0,3 mnkr. Det totala resultatet för nämnden 
visar på ett överskott men det finns variationer inom nämnden. De positiva avvikelserna består av lägre 
kostnader för lön och entreprenad jämfört med budget. De negativa avvikelserna består av lägre 
intäkter för parkering, hyror och arrenden samt högre mediakostnader. Flera av kostnaderna och 
intäkterna är säsongsberoende och fluktuerar under året. 

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen redovisar ett underskott på -1,4 mnkr. Underskottet beror dels på ökade 
pensionskostnader till följd av KPA-Pensions reviderade prognos och dels på en försämrad 
skatteprognos för året.

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

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-03-21 § 46
Protokollsutdrag AU §20/2019-03-06
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2019, 2019-03-06

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-04-08

Änr KS 2019/42.106
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 19 Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet 
Norrvatten

Kommunfullmäktiges beslut
Norrvattens nuvarande låneram utökas med 400 miljoner kronor till 1300 miljoner kronor. 

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Norrvattens ändamål är att förse medlemskommunerna med dricksvatten. För att 
klara det uppdraget äger och förvaltar förbundet anläggningstillgångar som vattenverk, pumpstationer, 
ledningsnät och vattenreservoarer. Anläggningstillgångarna står för stora värden, men eftersom 
merparten av anläggningarna byggdes under 60- och 70-tal är de avskrivna. Dagens bokförda värde 
motsvarar endast, grovt uppskattat, en tiondel av nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Eftersom 
förbundet lyder under självkostnadsprincipen och avskrivningskostnaderna (bokfört värde) är för låga 
finns endast ett mindre utrymme för självfinansiering av investeringar. Detta innebär att lån behöver 
upptas för att finansiera nya anläggningar eller förnyelse av nuvarande anläggningar. 

Medlemskommuner i förbundet äger andel i förbundets tillgångar efter levererad vattenmängd sedan 
inträdet i förbundet. Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder och andra förbindelser utifrån 
sin andel. 

Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och 
ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens snabba 
expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa 
investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt.

Norrvattens förbundsstyrelse antog på sammanträdet 20 september 2017 § 54 Strategisk plan 
Norrvatten 2026. Planen har arbetats fram i styrelsen och ger en gemensam och förankrad målbild för 
Norrvatten. Planen ger förvaltningen styrning och strategisk riktning för arbetet under den kommande 
tioårsperioden. Den strategiska planen förtydligar och konkretiserar förbundets målsättningar och krav 
för kvalitet, säkerhet och miljö. Utifrån målsättningarna i planen har en investeringsplan arbetat fram 
som underlag för kommande års budget och verksamhetsplaner. 

Den strategiska planen har kommunicerats med Norrvattens förbundsfullmäktige och 
kommunledningarna i ägarkommunerna. Investeringsplanen har arbetats fram av förvaltningen det 
senaste året. En extern genomlysning av planen har genomförts av utomstående expertis. 
Ägarkommunernas kommunledningar och ekonomifunktioner har involverats i arbetet kring finansiella 
strategier, låneram och prognos för avgiftsuttag. De synpunkter som framkommit har inarbetats i 
förslaget. 

Norrvattens förbundsstyrelse fattade på sammanträdet 13 december 2018 § 73 beslut om att 
investeringsplanen ska utgöra underlag för kommande års investeringsbudgetar. Vid samma tillfälle 
fattades beslut om att föreslå förbundsfullmäktige att hemställa till medlemskommunerna att medge att 
låneramen utökas från den i förbundsordningen beslutade nivån 900 Mkr till 1300 Mkr. Den 29 januari 
2019 § 6 beslutade förbundsfullmäktige i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 

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

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
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Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-03-21 § 47
Protokollsutdrag AU §21/2019-03-06
Tjänsteutlåtande, Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten, 2019-02-21
Hemställan utökad låneram Norrvatten 2019-02, 2019-02-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd: gunilla.melkersson@norrvatten.se annika.palmgren@norrvatten.se
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Protokoll Kommunfullmäktige
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Änr KS 2019/61.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 20 Revidering av taxa inom miljöbalkens område från och med 1 juli 
2019

Kommunfullmäktiges beslut
Taxebilaga 1 och 2 i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds gällande taxa för miljöbalktillsyn 
revideras enligt förslag från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd att gälla från 1 juli 2019. 

Ärendebeskrivning
Taxebilaga 1 och 2 i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds gällande taxa för miljöbalkstillsyn 
behöver revideras som en följd av ändringar i författningar. Förändringar har bl.a. skett inom lagstiftning 
som reglerar bekämpningsmedel, sprängämnesprekursorer, hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja samt fluorerade växthusgaser (köldmedia). 

Utöver revidering till följd av ändringar i författningar föreslås även en förenklad debiteringsmodell för 
årlig tillsynsavgift för flerbostadshus, avgift för tillstånd och tillsyn av enskilda vattentäkter. 
Förslaget innebär att en årlig avgift för tillsyn av flerbostadshus kan tas ut vilket kontoret bedömer 
innebära ökade intäkter motsvarande 300 timmar. I övrigt får föreslagen revidering inga ekonomiska 
effekter.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har 2019-02-20 § 09/19 föreslagit kommunfullmäktige i 
Vaxholm besluta att revidera taxebilaga 1 och 2 att börja gälla från 1 juli 2019.

Irma Kilim (S), vice ordförande i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, föredrar ärendet vid 
sammanträdet.    

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

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-03-31 § 50
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-03-07
Protokollsutdrag SRMH/2019-02-20 § 09/19
Tjänsteutlåtande SRMH, 2019-02-13
Taxa inom miljöbalkens område för Täby kommun och Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd: SRMH
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-04-08

Änr KS 2019/48.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 21 Avveckling av AB Vårljus

Kommunfullmäktiges beslut
Vaxholms stads ombud ska vid bolagets stämma rösta för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas.

Ärendebeskrivning
Med anledning av de senaste årens förändrade flyktingpolitik har förutsättningarna för AB Vårljus 
verksamhets förändrats. För att hantera den uppkomna situationen tog bolagets styrelse i december 
2017 initiativ till ägardialoger på temat Vad är meningen med föreningen? Dialogerna genomfördes 
under våren och hösten 2018 och landade i två alternativ (utveckla verksamheten vidare eller avveckla) 
för ägarkommunerna att ta ställning till. Sammantaget förordade 18 ägarkommuner (85,1 %) att bolaget 
ska avvecklas. Utifrån ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårljus styrelse den 5 december 
2018 att inriktningen är att Vårljus ska avvecklas samt att utgångspunkten är att enheterna drivs vidare 
men med annan huvudman. 

I enlighet med kommunallagens krav måste beslut av principiell beskaffenhet för bolaget tas av 
respektive ägarkommuns fullmäktige. Formellt tas beslutet om Vårljus avveckling vid bolagsstämma den 
8 maj 2019 där ombudens agerande har föregåtts av beslut i respektive fullmäktige. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att Vaxholms stads ombud får i 
uppdrag att, vid bolagets stämma 8 maj 2019, rösta för att AB Vårljus ska avvecklas. 

Yrkanden
Lena Hallberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-03-21 § 49
Protokollsutdrag AU §22/2019-03-06
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-02-20
Beredning inför Vårljus årsstämma, 2019-01-30
Information om Vårljus framtid, 2019-01-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Lena Hallberg (ombud)

För kännedom: AB Vårljus
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-04-08

Änr KS 2018/94.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 22 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4, 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 
4 2018, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.Inom lagrummet för SoL har ett beslut om 
beviljande av särskilt boende inte verkställts. Den enskilda är erbjuden 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 i hemmet inte verkställts med anledning av att utförare inte har hittat lämpliga 
kontaktpersoner och avlösare. Sammanställning av ej verkställda beslut: 

Datum 181231, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende 201 0 1

Datum 181231, lagrum LSS

Bifall kontaktperson 327 + 199 2 0

Bifall avlösarservice 217 1 0

Yrkanden
Lena Hallberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-03-21 § 29
Protokollsutdrag SN §15/2019-02-19
Tjänsteutlåtande, Rebecca Borg, 2019-02-01

Kopia på beslutet till
För kännedom: Revisorerna
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-04-08

 
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 23 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Följande motioner anmäls:

Motion av Klas Beskow (SD) om färjeläget i Vaxholm (Dnr KS 2019/71.535).

Motion av Klas Beskow (SD) om permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm (Dnr: KS 
2019/70.535). 

Motion av Klas Beskow (SD) om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden (Dnr: KS 2019/69.535). 

Motion av Sara Strandberg (V) om deltagande i WWF:s One Planet Challenge (Dnr: KS 2019/77.420). 

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

Handlingar
Motion av Klas Beskow (SD) om färjeläget i Vaxholm
Motion av Klas Beskow (SD) om permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm 
Motion av Klas Beskow (SD) om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden
Motion av Sara Strandberg (V) om deltagande i WWF:s One Planet Challenge

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 24 Val och entlediganden

Kommunfullmäktiges beslut
Entlediganden:
Jan Ekstedt (L) entledigas från sitt uppdrag som nämndeman vid Attunda tingsrätt.

Jan-Olof Schill (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Begäran om ny 
sammanräkning lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Jan-Olof Schill (S) entledigas från sina uppdrag som ledamot och vice ordförande i Kommunstyrelsen, 
ledamot och ordförande i Arvodeskommittén, ledamot i Krisledningsnämnden, ledamot i Stockholm 
Nordost (STONO), ersättare i Mälardalsrådet och ombudsersättare i Kommuninvest från och med 1 maj 
2019.    

Anders Garstål (S) entledigas från sina uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen 
och Krisledningsnämnden från och med 1 maj 2019. 

Fyllnadsval:
Mats Olofsson (M) väljs till ersättare i Storstockholms brandförsvar, direktionen, med fastställd 
mandatperiod 2019-04-12 – 2022-12-31. 

Sara Stelin (L) väljs till nämndeman vid Attunda tingsrätt med mandatperiod 2019-04-12 – 2019-12-31.

Anders Garstål (S) väljs till ledamot i Kommunstyrelsen med fastställd mandatperiod 2019-05-01 – 2022-
12-31 samt till 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen med fastställd mandatperiod 2019-05-01 – 2019-
12-31. 

Jonas Forsberg (S) väljs till ledamot och ordförande i Arvodeskommittén med fastställd mandatperiod 
2019-05-01 – 2022-10-14. 

Anders Garstål (S) väljs till ledamot i Krisledningsnämnden med fastställd mandatperiod 2019-05-01 – 
2022-12-31. 

Bengt Sandell (S) väljs till ersättare i Krisledningsnämnden med fastställd mandatperiod 2019-05-01 – 
2022-12-31. 

Bengt Sandell (S) väljs till ledamot i Stockholm Nordost (STONO) med fastställd mandatperiod 2019-05-
01 – 2019-12-31. 

Bengt Sandell (S) väljs till ersättare i Mälardalsrådet med fastställd mandatperiod 2019-05-01 – 2022-12-
31.

Bengt Sandell (S) väljs till ombudsersättare i Kommuninvest med fastställd mandatperiod 2019-05-01 – 
2019-12-31. 

Övriga val:

A. Revisor för donationsfonder förvaltade av kommunen med fastställd mandatperiod 2019-2022
Revisor Ingemar Visteus (M)

B.Roslagsvatten, styrelse, med fastställd mandatperiod från första bolagsstämma efter val (2018) till och 
med första bolagsstämma efter nästkommande val
Ledamot Malin Forsbrand (C)
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Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Ersättare Lars Lindgren (M)
Revisor Anders Haglund (S)
Revisorsersättare Tommy Nee (C)

Ajournering kl. 20:45-20:52.

C.Vaxholmsvatten, styrelse, med fastställd mandatperiod från första bolagsstämma efter val (2018) till 
och med första bolagsstämma efter nästkommande val
Ordförande Malin Forsbrand (C)
Ledamot Michael Baumgarten (L)
Ledamot Bengt Sandell (S)
Ledamot Lars Lindgren (M)
Ledamot Mikael Vigvinter (M)
Ledamot Anna-Lena Nordén (WP)
Ledamot Björn Brånebäck (WP)
Revisor Anders Haglund (S)
Revisorsersättare Tommy Nee (C) 

Handlingar
Begäran om entledigande från Jan Ekstedt (L), 2019-03-19
Begäran om entledigande från Jan-Olof Schill (S), 2019-03-28 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Löneenheten, Attunda tingsrätt, Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Storstockholms brandförsvar, STONO, Mälardalsrådet, Kommuninvest
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