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§ 61 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut
Malin Forsbrand (C) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast 
måndag 11 juni 2018.

Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Malin Forsbrand (C) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet senast måndag 11 juni 2018 samt att utskickad föredragningslista fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 62 Rekommendation SKL - Kvalitet i särskilt boende för äldre 
nattetid

Kommunstyrelsens beslut
Rekommendationen, från Sveriges kommuner och Landsting (SKL), gällande utveckling och kvalitet på 
särskilda boenden för äldre nattetid antas, under förutsättning att eventuella förändringar sker inom 
socialnämndens ram. 

Ärendebeskrivning
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§ har förtydligats av regeringen som alternativ till de 
bemanningsföreskrifter som Socialstyrelsen tog fram som förslag. i Socialtjänstförordningen framgår att 
den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. Cirka 200 
kommuner har i dagsläget antagit rekommendationen.

SKL har i dialog med kommuner och andra parter tagit fram en rekommendation gällande utveckling och 
kvalitet på särskilda boenden för äldre under nattetid, i syfte att ytterligare stötta kommunerna i arbetet 
med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre. I rekommendationen anges fyra delområden som 
kräver särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. Dessa delområden är:
1. Koll på läget
2. Planera utifrån individens behov
3. Strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
4. Ledarskap

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till socialnämndens beslutsförslag med tillägget ”under förutsättning att 
eventuella förändringar sker inom socialnämndens ram”.

Annicka Hörnsten Blommé (M) instämmer i ordförandens yrkande.

Jan-Olof Schill (S) yrkar bifall till socialnämndens beslutsförslag.

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

Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller ordförandens tilläggsyrkande. 

Nej röstar: den som bifaller socialnämndens beslutsförslag i enlighet med Jan-Olof Schills yrkande. 
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Omröstningsresultat
Ja= Malin Forsbrand (C), Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Michael Baumgarten (L), 
Anne-Charlotte Eriksson (MP) samt Lars Lindgren (M)

Nej= Bengt Sandell (S), Jan-Olof Schill (S) samt Ingemar Wemmenhög (WP)

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 3 nej-röster bifaller ordförandens 
tilläggsyrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2018-05-22/§ 44
Meddelande från SKL:s styrelse nr 3/2017, 2017-01-20 
Missiv från kommunledningskontoret
Tjänsteutlåtande, David Lidin, 2018-05-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd: David Lidin, sf

För kännedom: Norlandia Care AB
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§ 63 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 2018, kvartal 1

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 
1 2018, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för socialtjänstlagen (SoL) har ett beslut om beviljande av avlösning i hemmet inte 
verkställts. Den enskilde/anhörig är erbjuden insatsen men har valt att avvakta. Handläggare bevakar 
och följer upp. 

Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av kontaktperson inte verkställts med anledning av 
att utförare inte hittat lämplig kontaktperson. Rekrytering är nu klar och den enskilde ska träffa 
föreslagen kontaktperson för uppstart. 

Sammanställning av ej verkställda beslut
Datum 180401, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall Avlösarservice 152 1 0

Datum 180401, lagrum LSS

Bifall Kontaktperson 160 1 0

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2018-05-22/§ 48
Tjänsteutlåtande, Sara Ahrén, 2018-05-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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§ 64 Hållbarhetsredovisning 2017

Kommunstyrelsens beslut
Hållbarhetsredovisning 2017 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat del som kompletterar årsbokslutet 2017. 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 arbetet med social och ekologisk hållbarhet.

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 menar 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 2017 
och publiceras i slutet av maj 2018.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande Hållbarhetsredovisning 2017, 2018-05-23
Hållbarhetsredovisning 2017, 2018-05-22

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Madeleine Larsson, klk                                                                     

Ammi Wohlin, klk

För kännedom: Marie Wiklund, klk
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§ 65 Godkänna samt teckna upprättat förslag till köp- och 
genomförandeavtal för Norrberget, Dp 410, Lägerhöjden 1,            
del av Vaxön 1:11 m.fl. - minoritetsåterremitterat vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-17 § 25

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Upprättat förslag till köp- och genomförandeavtal mellan Vaxholm stad och Besqab Projekt och 
Fastigheter AB avseende marköverlåtelse samt exploatering inom detaljplan för Norrberget, Dp 410, 
Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 m.fl. godkänns samt avtal tecknas.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslog den 3 maj 2018 KSPLU § 17 att föreslå kommunstyrelsen 
tillstyrka kommunfullmäktige att köp- och genomförandeavtal mellan Vaxholm stad och Besqab Projekt 
och Fastigheter AB avseende marköverlåtelse samt exploatering inom detaljplan för Norrberget, Dp 410, 
Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 m.fl. godkänns samt att avtal tecknas. Kommunstyrelsen beslutade 
samma dag den 3 maj 2018 KS § 40 att tillstyrka kommunfullmäktige att nämnda avtal godkänns samt 
tecknas. I kommunfullmäktige den 17 maj § 25 återremitterades ärendet om att anta köp- och 
genomförandeavtal inom detaljplan för Norrberget, Dp 410, med hänvisning till protokollsbilaga 2 
KF/20180517 §§ 25-26, enligt reglerna om minoritetsåterremiss. Bilaga 2 berör frågor och synpunkter på 
såväl den detaljplan som föreslås antas för Norrberget som det avtal som avses tecknas med exploatör 
för att genomföra detaljplanen ifråga. Vad gäller synpunkter på köp- och genomförandeavtalet återfinns 
följande formuleringar i bilaga 2:

- Att det inte framgår tydligt om avtalet förfaller utan någon ersättningsskyldighet för endera parten om 
detta sker  i enlighet med angivna villkor i § 4 och de vidarehänvisningar denna paragraf gör till § 6 samt 
§ 7.

- Att § 11 i avtalet medger en frihet för den avtalade exploatören ifråga att inte behöva färdigställa 
ersättningsskyddsrummen förrän i praktiken ända upp till 6 år efter att de tidigare skyddsrummen rivits. 
Vidare framförs krav på att kommunen ska ansöka hos MSB om ”tillfällig begränsning av 
skyddsrummens funktion” och anpassa bestämmelserna i § 11 efter det beslut som MSB utfärdar innan 
avtalet kommer tillbaka till kommunfullmäktige för beslut om godkännande.

- Att avtalet måste omarbetas utifrån vad som anges i § 21 och den hänvisning paragrafen gör till 
avtalets tidsplan, bilaga 12, samt utifrån att det i nuvarande avtalsförslag inte finns några föreskrifter om 
ekonomiska eller andra sanktioner mot exploatören , om tidsplanen inte följs. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att köp- och genomförandeavtalet är tydligt och att det av § 4 
framgår att ingen ersättningsskyldighet utgår för endera parten om avtalet förfaller till följd av vad som 
anges i § 6 samt därtill § 7. Det innebär att oavsett på vilken grund avtalet förfaller utifrån § 6 eller § 7 
skall ingen part vara ersättningsskyldig.

Stadsbyggandsförvaltningens bedömning är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
fordrar politiskt beslutade underlag för sådant myndighetsbeslut som efterfrågas i samband med 
ansökan om ”tillfällig begränsning av skyddsrummens funktion”. Utan sådana beslut utgår förvaltningen 
från att MSB inte kan ta det beslut som nu efterfrågas. Förvaltningens avsikt är att utföra sådan ansökan 
till MSB så snart kommunfullmäktige har antagit föreslagen detaljplan för Norrberget, Dp 410, samt 
godkänt föreslaget köp- och genomförandeavtal inom nämnda detaljplan. Förvaltningen anser vidare att 
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det i avtalet § 11 framgår att exploatören är skyldig att utforma skyddsrum i enlighet med de direktiv 
som MSB beslutar om. Detta innebär således att det är myndighetens tidsangivelse som är rådande och 
som exploatören är skyldig att förhålla sig till oavsett vad som i övrigt angetts. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har i förhandlingarna med exploatören ifråga bedömt att viten skadar mer 
än vad det medför nytta för projektet. Incitamenten med att använda viten är att med hot tvinga en part 
till att genomföra utlovade åtgärder. Utifrån framtaget förslag till köp- och genomförandeavtal framgår 
att exploatören skall köpa fastigheter av staden och därigenom bli ekonomiskt framtunga för sina 
projekt. Förvaltningen anser att den storleksordning på köpeskilling som dessa markköp är förknippade 
med utifrån angivna tillträdesdagar är incitament nog för att exploatören skall genomföra utlovade 
åtgärder inom i avtalet utsatt tid. Att därutöver försöka nyttja viten för att tvinga exploatören att följa 
tidsplanen bedömer förvaltningen som mindre lyckosamt i detta skede och för denna form av avtal som 
förvaltningen nu lämnat förslag på.

Stadsbyggandsförvaltningens samlade bedömning utifrån vad som ovan kommenterats är att inga 
ändringar sker av framtaget förslag till köp- och genomförandeavtal mellan Vaxholm stad och Besqab 
Projekt och Fastigheter AB avseende marköverlåtelse samt exploatering inom detaljplan för Norrberget, 
Dp 410, Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 m.fl. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Bengt Sandell (S) yrkar avslag till förvaltningens beslutsförslag.

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

Reservationer
Socialdemokraterna via Bengt Sandell (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ingemar Wemmenhög (WP) reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga 1 till protokollet).

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till köp- och genomförandeavtal för 
Norrberget, Dp 410, Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 m.fl, 2018-05-24

Protokollsbilaga 2 KF 2018-05-17 §§ 25-26

Protokollsutdrag KF/2018-05-17 § 25

Protokollsutdrag KS/2018-05-03 § 40

Protokollsutdrag PLU/2018-05-03 § 17

Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till köp- och genomförandeavtal för 
Norrberget, Dp 410, Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 m.fl, 2018-04-19
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Köp- och genomförandeavtal för Norrberget, inklusive Bilaga 1-14, Dp 410, 2018-04-19

Kopia på beslutet till
För kännedom: Göran Persson, sbf 

Richard Hallman, sbf
Susanne Edén, sbf
Marie Wiklund, klk
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§ 66 Detaljplan för Norrberget Dp 410, antagande - 
minoritetsåterremitterat vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2018-05-17 § 26

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Detaljplan för Norrberget Dp 410 antas. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 KS § 47 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att 
påbörja planarbetet för Norrberget, Dp 410. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 24 augusti 2016 KSPU § 37 att genomföra samråd 
för planförslaget. Samråd hölls 19 september – 17 oktober 2016. Inkomna synpunkter och förslag till 
ändringar har sammanställts i en samrådsredogörelse 2017-03-24. Under samrådet inkom önskemål 
från medborgare och länsstyrelsen att detaljplanen skulle ställas ut på samråd igen. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 30 augusti 2017, KSPU § 36, att genomföra ett extra 
samråd. Det extra samrådet hölls mellan 4–27 september 2017. Inkomna synpunkter och förslag till 
ändringar har sammanställts i en samrådsredogörelse 2017-11-30.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2017 KS § 55 att genomföra granskning av planförslaget. 
Granskningen ägde rum 7 december 2017 - 7 januari 2018. Efter granskningen reviderades planen och 
ändringarna bedömdes vara väsentliga ändringar som kräver att en ny granskning genomförs enligt 5 
kap §25 plan- och bygglagen, PBL 2010:900.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2018 att genomföra ny granskning av planförslaget KS § 6. 
Den nya granskningen genomfördes 16 mars- 9 april 2018. 

Totalt inkom under den första granskningen 64 yttranden och under den andra granskningen 59 
yttranden. Inkomna yttrande finns sammanställda i två granskningsutlåtanden, 2018-03-15 och 2018-
04-19. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslog den 3 maj 2018 KSPLU § 18 att föreslå kommunstyrelsen 
tillstyrka kommunfullmäktige att anta detaljplanen, och kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2018 KS 
§ 41 att tillstyrka kommunfullmäktige att anta detaljplanen. I kommunfullmäktige den 17 maj § 26 
återremitterades ärendet om anta detaljplanen med hänvisning till bilaga 2, enligt reglerna om 
minoritetsåterremiss. I bilaga 2 anges bl a i första hand frågor och synpunkter på det avtal som avses 
tecknas med exploatör för att genomföra detaljplanen. Vad gäller synpunkter på detaljplanen återfinns 
följande formuleringar i bilaga 2:

- Att ett genomförande av detaljplanen innebär en genomgripande förändring av en av Vaxöns 
viktigaste karaktärsskapande natur- och kulturmiljöer.

- Detaljplanens genomförande skulle medföra att byggnader och mark med centralt läge i 
kommunen och av stort värde för att tillgodose viktiga behov av verksamhetslokaler för både 
kommunala och allmänna ändamål istället byts ut mot ännu fler bostäder av en typ som det inte 
finns något lokalt behov av.

- Beslutet att anta detaljplanen borde, bl a med hänvisning till den rådgivande folkomröstningen 
och de många synpunkter som inkommit, avvakta till efter valet den 9 september.
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Detaljplanen har tagits fram med höga ambitioner att anpassa bebyggelsen till Vaxholms stadskärna och 
att minimera påverkan på miljön från den nya bebyggelsen. Detaljplanen har långtgående bestämmelser 
kring utformning av bebyggelse och anläggningar för att tillsammans med det tecknade avtalet 
säkerställa att bebyggelsen och anläggningarna genomförs i enlighet med ambitionerna. Vad gäller 
bostadstyper så finns det ett politiskt uppdrag att möjliggöra nya bostäder av olika typer för att bl a få 
flera invånare som höjer kommunens skatteintäkter, stärker handeln i Vaxholms centrum och som 
förbättrar möjligheterna för Vaxholm att bibehålla och förbättra kollektivtrafik med både buss och båt. 
Projektet med att förverkliga ny bebyggelse på Norrberget har pågått under lång tid och med stor 
arbetsinsats. Att ytterligare förlänga tiden för genomförande kommer bl a innebära ytterligare stora 
arbetsinsatser.

Syftet med detaljplanen för Norrberget Dp 410 är att: 

- möjliggöra bostadsbebyggelse huvudsakligen i 2- till 3-våningsbyggnader med en takvåning för 
ca 200-250 bostäder och lokaler för verksamheter i markplan.

- möjliggöra byggande av särskilt boende.

- möjliggöra byggande av förskola.

- möjliggöra en strandpromenad som binder samman den allmänna tillgängligheten mellan  
Norrbergsgatan och Roddaregatan. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Bengt Sandell (S) yrkar avslag till förvaltningens beslutsförslag.

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

Reservationer
Socialdemokraterna via Bengt Sandell (S) reserverar mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ingemar Wemmenhög (WP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bengt Sandells (S) yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2018-05-28
Protokollsutdrag KF 2018-05-17 § 26
Bilaga 2 – motivering återremiss
Protokollsutdrag KS 2018-05-03 § 41
Protokollsutdrag PLU 2018-05-03 § 18
Tjänsteutlåtande, 2018-04-19
Plankarta för Norrberget, Dp 410, 2018-04-19 
Plan- och genomförandebeskrivning för Norrberget, Dp 410, 2018-04-19 
Gestaltningsprogram, 2018-03-13
Granskningsutlåtande 2 , 2018-04-19
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Protokoll
2018-06-07

Änr KS 2015/56.214 
3 av 3

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Granskningsutlåtande 1 , 2018-03-15 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Farnaz Wigh, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-06-07

Änr KS 2018/77.250
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 67 Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal 
för Ytterby 4:173 inom Dp 382, detaljplan för Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Fastighetsaktiebolaget Hultberg 
avseende marköverlåtelse samt exploatering inom detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt 
och Överbyvägen) godkänns samt avtal tecknas.

Ärendebeskrivning
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutade i §166/2004-12-01 att 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Överbyvägen. Detaljplan, DP 
382, syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär samt att 
området i framtiden ska kunna användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter. 

Fastigheten Ytterby 4:173 föreslogs vid utställningen i mars 2014 för småindustri och centrumändamål. 
Inför antagandet av detaljplanen beslutade Kommunstyrelsen enligt §50/2014-06-12 att återremittera 
ärendet till planeringsutskottet. Under denna översyn av detaljplanen fördes diskussioner med 
fastighetsägarna till Ytterby 4:173 som medförde att fastigheten i efterföljande förslag till detaljplan 
erhöll ändrad markanvändning. Del av fastigheten söder om Överbyvägen föreslås till bostäder, 
centrum, vård samt skola och förskola samt resterande del av fastigheten föreslås som allmän plats och 
lokalväg. 

I samband med denna markanvändningsändring av fastigheten Ytterby 4:173 tecknade kommunen ett 
intentionsavtal med fastighetsägarna under 2016. Intentionsavtalet anger avsikten med kommande 
fastighetsbildning samt ansvars- och kostnadsfördelning för kommande genomförande. Enligt 
intentionsavtalet skall ett exploateringsavtal tecknas i samband med att detaljplanen antas. Föreslaget 
exploateringsavtal utgör detta exploateringsavtal och ersätter i sin helhet det intentionsavtal som 
tidigare tecknats mellan parterna.

Exploateringsavtalet medför såväl direkt nytta som indirekt nytta då avtalet är en förutsättning för att 
detaljplanen för området ska kunna antas och vinna laga kraft. Genom föreslaget exploateringsavtal 
säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras samt att kostnadsansvaret 
klargörs för kommande utbyggnad. Via avtalet säkerställs nödvändig ledningsrätt, behov av 
trafikanordningsplaner, kostnadsansvar för marksanering till följd av markföroreningar, tillfällig 
nyttjanderätt samt behövliga avtalsservitut. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att föreslaget exploateringsavtal bidrar till att skapa en bättre miljö 
för samtliga åldersgrupper i samband med att befintlig småindustri avflyttas samt att tillgängligheten 
inom samt till och från detaljplaneområdet förbättras.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 18:40-18:46.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag.

Jan-Olof Schill (S) yrkar på återremiss till planeringsutskottet i avvaktan på delning av Dp 382.
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Protokoll
2018-06-07

Änr KS 2018/77.250 
2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

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

Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Nej röstar: den som anser att ärendet ska återremitteras till planeringsutskottet. 

Omröstningsresultat
Ja= Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M) samt Lars Lindgren (M)

Nej= Bengt Sandell (S), Jan-Olof Schill (S) samt Ingemar Wemmenhög (WP)

Avstår= Malin Forsbrand (C), Michael Baumgarten (L) samt Anne-Charlotte Eriksson (MP)

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 3 ja-röster, 3 nej-röster samt 3 som avstår, med stöd av 
ordförandens utslagsröst, beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden konstaterar att yrkandet om bifall till planeringsutskottets beslutsförslag kvarstår och 
finner bifall till yrkandet.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2018-05-23/§ 24

Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Ytterby 4:173 inom 
Dp 382, detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt och Överbyvägen), 2018-05-08

Exploateringsavtal för fastigheten Ytterby 4:173, 2018-05-07

Kopia på beslutet till
För kännedom: Richard Hallman, sbf

Susanne Edén, sbf
Leif Hultberg, Fastighetsaktiebolaget Hultberg, (endast beslut skickas)
leif.propellertjanst@gmail.com 
Rolf Hultberg, Fastighetsaktiebolaget Hultberg, (endast beslut skickas)
rolf.propellertjanst@gmail.com
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-06-07

Änr KS 2004/10012.214
1 av 3

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 68 Antagande - Dp 382, detaljplan för Resarö mitt, Vaxholms stad

Kommunstyrelsens beslut
Utlåtande efter utställning nummer 2 godkänns.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Föreliggande planförslag antas.

Ärendebeskrivning
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutade i §166/2004-12-01 att 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Överbyvägen.. 

Planområdet, som ligger centralt på norra Resarö, är den sjunde etappen i planläggningen av norra 
Resarö. Planområdet omfattar Överbyvägen i nordväst, området vid Resarö skola i väster, Resarövägen 
och området närmast Resarövägen i öster samt området vid livsmedelsbutiken och Lillvägen i norr.  
Delar av planområdet är idag obebyggt. Kommunen äger större delen av marken inom planområdet. 

Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär och att 
reglera byggrätter och ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt att området i framtiden ska kunna 
användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter. I planen möjliggörs även viss 
tillbyggnad av befintlig dagligvarubutik samt bekräftas och utökas pågående skol- och 
förskoleverksamhet. Vid Resarövägens korsning med Överbyvägen och Ytterbyvägen möjliggörs en 
cirkulationsplats samt längs norra sidan av Överbyvägen en gång- och cykelväg som ansluter mot 
befintlig gång- och cykelväg längs Överbyvägen och Resarövägen. I planen föreslås kommunen som 
huvudman för allmän plats.

Enligt beslut i APU §10/2006-02-01 har församråd skett om skiss för ny bebyggelse. Församrådet ägde 
rum under tiden 20 februari – 12 april  2006. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild 
församrådsredogörelse. Ett församrådsmöte har hållits den 8 mars 2006.

Ett förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 18 maj – 7 augusti 2009 enligt beslut i 
kommunstyrelsen §29/2009-04-02. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild 
samrådsredogörelse. Ett samrådsmöte har hållits den 8 juni 2009. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut §11/2014-02-20 har förslaget till detaljplan 
varit utställd. Utställningen genomfördes under tiden den 3 mars – 31 mars 2014. Inkomna synpunkter 
och ändringar av planförslaget framgår av utlåtandet efter utställningen, daterat 2014-05-26. 

Planförslaget togs upp i kommunstyrelsen 2014-06-12 för beslut om att överlämna planförslaget till 
kommunfullmäktige för antagande med undantag för del av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 4: 
601. Kommunstyrelsen beslutade enligt §50/ 2014-06-12 att återremittera ärendet till 
planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats. 

Tidigare revideringar och ändringar av planförslaget framgår av utlåtandet efter den första utställningen, 
daterat 2014-05-26. I ett tillägg till detta utlåtande, daterat 2017-10-18, framgår de revideringar och 
ändringar som utförts efter 2014-06-12. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut § 41/2017-10-18 har planförslaget ställts ut 
på nytt. Under utställningstiden 22 november- 19 december har 164 yttranden inkommit varav 14 från 
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Protokoll
2018-06-07

Änr KS 2004/10012.214 
2 av 3

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

remissinstanser. Revidering av planförslaget föreslås ske efter utställning nr 2. Fastighetsägare till en 
fastighet har underrättats om detta. Inkomna synpunkter under utställningstiden har sammanställts i ett 
utlåtande efter utställningen, daterat 2018-05-23. De ändringar som föreslås efter den andra 
utställningen framgår av utlåtandet på s. 76-78. 

Planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i kommunens översiktsplan 2030 och fördjupad 
översiktsplan för Resarö (antagen 1993-09-27). Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära 
någon betydande miljöpåverkan som kräver en miljökonsekvensbeskrivning. 

Planarbetet finansieras genom planavgift i samband med att bygglov söks.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag.

Jan-Olof Schill (S) yrkar i första hand på återremiss till planeringsutskottet för att dela planen i två 
separata planer, en för delen Resarö Mitt enligt plankarta 1 och en för delen Väg och GC-väg till Överby 
enligt plankarta del 2 (motivering till yrkandet om återremiss framgår av bilaga 2 till protokollet).
I andra hand yrkar Jan-Olof Schill (S) på avslag till planeringsutskottets beslutsförslag.

Ingemar Wemmenhög (WP) instämmer i Jan-Olof Schills (S) yrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger. 

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

Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Nej röstar: den som anser att ärendet ska återremitteras till planeringsutskottet. 

Omröstningsresultat
Ja= Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M) samt Lars Lindgren (M)

Nej= Bengt Sandell (S), Jan-Olof Schill (S) samt Ingemar Wemmenhög (WP)

Avstår= Malin Forsbrand (C), Michael Baumgarten (L) samt Anne-Charlotte Eriksson (MP)

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 3 ja-röster, 3 nej-röster samt 3 som avstår, med stöd av 
ordförandens utslagsröst, beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden konstaterar att yrkandet om bifall till planeringsutskottets beslutsförslag samt 
avslagsyrkandet kvarstår.
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Protokoll
2018-06-07

Änr KS 2004/10012.214 
3 av 3

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Ordföranden ställer proposition på kvarstående yrkanden var för sig och finner bifall till 
planeringsutskottets beslutsförslag.

Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller planeringsutskottets beslutsförslag. 

Nej röstar: den som stöder avslagsyrkandet. 

Omröstningsresultat
Ja= Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M) samt Lars Lindgren (M)

Nej= Bengt Sandell (S), Jan-Olof Schill (S) samt Ingemar Wemmenhög (WP)

Avstår= Malin Forsbrand (C), Michael Baumgarten (L) samt Anne-Charlotte Eriksson (MP)

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 3 ja-röster, 3 nej-röster samt 3 som avstår, med stöd av 
ordförandens utslagsröst, beslutar att bifalla planeringsutskottets beslutsförslag.

Reservationer
Socialdemokraterna via Jan-Olof Schill (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande (bilaga 3 till protokollet).

Ingemar Wemmenhög (WP) reserverar sig skriftligt till förmån för socialdemokraternas yrkande 
(bilaga 4 till protokollet).

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2018-05-23/§ 25

Tjänsteutlåtande, 2018-05-08

Plankarta för Resarö mitt, Dp 382,  2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-18, 
rev 2018-05-23, del 1 och del 2

Planbeskrivning för Resarö mitt, Dp 382, 2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-18 ,
rev 2018-05-23

Genomförandebeskrivning för Resarö mitt, Dp 382, 2014-02-20, rev 2014-05-16, 
rev 2017-10-18, rev. 2018-05-23

Utlåtande efter utställning nr 2, 2018-05-23

Tillägg till utlåtande efter utställning nummer 1,  2017-10-18 

Utlåtande efter utställning nummer 1, 2014-05-26

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Paula Sund, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-06-07

Änr KS 2017/173.212
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 69 Beslut om översiktsplanens aktualitet Vaxholms stad

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunens översiktsplan bedöms vara i huvudsak aktuell och förvaltningens ställningstagande till 
översiktsplanen med fördjupningar och tillägg godkänns. 

Bengt Sandell (S), Jan-Olof Schill (S) samt Ingemar Wemmenhög (WP) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Varje kommun är skyldig att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. För att 
säkerställa planens aktualitet ska kommunfullmäktige pröva planen efter de krav som ställs på 
översiktsplaner i plan- och bygglagen minst en gång per mandatperiod. Vaxholms stads 
kommunövergripande översiktsplan Vaxholm 2030 antogs i december 2013. Översiktsplanen har ett 
tematiskt tillägg genom Blåplanen som antogs 2017, och tre fördjupningar för kommundelarna Resarö 
(1993), Kullön (1994) samt Rindö och Skarpö (2009). Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt hela 
planens aktualitet och gått igenom de förutsättningar som har förändrats samt hur planen har tillämpats 
och genomförts. Förvaltningen har också pekat ut behov av nya planeringsunderlag och kommit med 
rekommendationer inför framtida översiktsplanearbete. Till grund för bedömningen av översiktsplanens 
aktualitet ligger även en sammanfattande redogörelse med synpunkter från länsstyrelsen. Vaxholms 
översiktsplan bedöms vara i huvudsak aktuell. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2018-05-23/§ 26
Tjänsteutlåtande, 2018-04-10
PM: Underlag för att pröva översiktsplanens aktualitet, 2018-04-04
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse över Vaxholms översiktsplan 2017, 2017-12-19
Länsstyrelsens sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av betydelse för 
kommunernas planering 22 december 2017, 2017-12-19

Kopia på beslutet till
För kännedom: Matilda Karlström, sbf

Stadsbyggnadsnämnden, SBN 
Länsstyrelsen Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns Landsting, 
registrator.trf@sll.se 
Boverket, registraturen@boverket.se 
Danderyds kommun, info@danderyd.se
Lidingö stad, lidingo.stad@lidingo.se
Nacka kommun, info@nacka.se 
Norrtälje kommun, kontaktcenter@norrtalje.se 
Täby kommun, tabykommun@taby.se
Värmdö kommun, varmdo.kommun@varmdo.se 
Österåkers kommun, kommun@osteraker.se 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-06-07

Änr KS 2018/67.206
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 70 Kompletterande avfallstjänster i Vaxholms stads avfallstaxa

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Förslag till kompletterande avfallstjänster i nuvarande avfallstaxa för Vaxholms stad fastställs med 
tillämpning från 1 juli 2018 med redaktionella förändringar. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads avfallstaxa är i behov av komplettering av ett antal tjänster för att bättre möta 
efterfrågan på de tjänster kunderna är i behov av. Nuvarande avfallstaxa antogs av fullmäktige 
13 november 2017/§ 57 men bygger på en översyn av Roslagsvatten från 2015. Roslagsvatten har sedan 
dess uppmärksammat behov av ytterligare ett antal tjänster. Några av de tjänster som avfallstaxan 
föreslås kompletteras med nyttjas redan idag och några av tjänsterna är helt nya. 

I övrigt hänvisas till tjänsteskrivelse samt bilaga 1 från Roslagsvatten. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2018-05-23/§20
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2018-04-26
Protokollsutdrag Vaxholmsvatten 2018-
Tjänsteskrivelse, Roslagsvatten, 2018-04-20
Bilaga 1, nya avfallstjänster i Vaxholms stad  

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Michael Holmström, ekonomi klk

Roslagsvatten

För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-06-07

Änr KS 2018/69.37
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 71 Yttrande under samråd avseende planerad 70 kV kraftledning 
mellan Täljö i Österåkers kommun och Vaxholm i Vaxholms 
kommun

Kommunstyrelsens beslut
Yttrande under samråd avseende planerad 70 kV kraftledning mellan Täljö i Österåkers kommun och 
Vaxholm i Vaxholms kommun godkänns.

Ärendebeskrivning
E.ON Energidistribution AB (E.ON Energidistribution) planerar att bygga en ny 70 kV kraftledning mellan 
de befintliga transformatorstationerna Täljö och Vaxholm. Ledningen, som avses utföras som mark- och 
sjökabel, syftar till att förstärka elnätet kring Vaxholm. För att få bygga och driva ledningen krävs 
nätkoncession för linje (tillstånd) enligt ellagen (1997:857) och tillstånd till vattenverksamhet enligt 
miljöbalken (1998:808). Även frivilligt tillstånd om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken (MB) 
kommer att sökas.

Inför ansökan om tillstånd genomförs nu samråd enligt bestämmelserna i 6 kap. 24 § miljöbalken. 
Samråd och tillståndsansökan hanteras av konsultföretaget ÅF, på uppdrag av E.ON Energidistribution.

Samråd genomförs med berörd länsstyrelse, tillsynsmyndighet och enskilda som har fastigheter som 
berörs av, eller ligger i närheten av, de alternativa sträckningarna. Även innehavare av inskrivna 
rättigheter på berörda fastigheter omfattas. Samråd sker därtill med övriga myndigheter och 
organisationer som kan tänkas bli berörda. 

En bedömning av sträckningsalternativens inverkan på främst natur- och kulturmiljön samt befintliga 
verksamheter har genomförts. Vaxholms ser positivt på att stor hänsyn har tagits till tidigare yttranden 
och att samrådsunderlaget har kompletterats med tydligare beskrivningar av värden och konsekvenser. 
Sammantaget bedöms det valda sträckningskombinationen vara kostnadseffektivt och innebära minst 
miljöpåverkan. Vaxholm delar dock inte E.ON Energidistributions bedömning att projektet inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Verksamheten bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan när ledningen är i drift men i samband med anläggningsarbetet kan en lokal och 
bestående påverkan uppstå.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2018-05-23/§ 21

Samråd enligt 6 kap. 24 § MB avseende planerad 70 kV kraftledning mellan Täljö i Österåkers kommun 
och Vaxholm i Vaxholms kommun, 2018-04-16

Sändlista, Samråd enligt 6 kap. 24 § miljöbalken, 2018-04-16

Tjänsteutlåtande, Yttrande under samråd avseende planerad 70 kV kraftledning mellan Täljö i 
Österåkers kommun och Vaxholm i Vaxholms kommun, 2018-04-27

Yttrande under samråd avseende planerad 70 kV kraftledning mellan Täljö i Österåkers kommun och 
Vaxholm i Vaxholms kommun, 2018-05-04
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För kännedom: Victoria Renberg, ÅF Industry AB, viktoria.renberg@afconsult.com (Yttrande 

samt beslut skickas), inlämnas senast 2018-06-10
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 72 Svar till Fortifikationsverket avseende förhandstillträde i 
samband med planerad försäljning av Ytterby gruva på Resarö

Kommunstyrelsens beslut
Tjänsteutlåtande 2018-05-04, överlämnas till Fortifikationsverket som svar på inlämnad handling 
”Angående planerad försäljning av Ytterby gruva på Resarö”, daterad 2018-04-13.

Ärendebeskrivning
Fortifikationsverket har lämnat en skriftlig förfrågan till kommunen: ”Angående planerad försäljning av 
Ytterby gruva på Resarö”, Dnr 1961/2012, daterad 2018-04-13. I denna förfrågan önskar 
Fortifikationsverket svar på om kommunen ämnar påkalla förhandstillträde till marknadsvärde, om 
samhällsbyggnadsskäl föreligger förvärv i enlighet med SFS 1996:1190 om överlåtelse av statens fasta 
egendom m.m. 11 §. Myndigheten önskar erhålla detta svar senast 2018-06-15.

Stadsbyggnadsförvaltningen noterar att Fortifikationsverket i sin inlämnade förfrågan inkluderat en 
kartbilaga för berörda fastigheter samt en bilaga omfattande förklaring kring hur och på vilket sätt en 
kommun utifrån gällande lagstiftning kan ansöka om ett förhandsbesked för ett önskat förhandstillträde 
samt vilka krav avseende samhällsbyggnadsändamål som fordras för att ha möjlighet att erhålla positivt 
besked på sådan ansökan enligt gällande lagstiftning.

I Fortifikationsverkets avsedda avyttring av Ytterby gruva anges att även ett oreglerat bergutrymme 
som sträcker sig under ett antal registerfastigheter och som binder ihop området ämnas ingå. 
Stadsbyggnadsförvaltningen saknar detta i bilagd kartbilaga.

Stadsbyggnadsförvaltningen saknar därtill den angivna externt opartiska marknadsvärderingen som 
utförts och som uppger ett totalt värde om 15 mkr (per 2017). Därtill saknar förvaltningen information 
om fastigheternas nuvarande skick. Enligt förvaltningens vetskap kvarstår markföroreningar från den 
tidigare lagringen av flygbränsle och diesel. Förvaltningen saknar en handlingsplan för denna sanering. 

Därutöver råder oklarheter kring vilka fastigheter samt vilka fastighetsdelar som ämnas upplåtas med 
nyttjanderättsavtal med Stiftelsen Ytterby Gruva. Förvaltningen har vidare inte informerats om att det 
reellt finns en stiftelse med det angivna namnet varför förvaltningen ställer sig frågande till vem/vilka 
som nyttjanderättsavtalet är avsett för. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2018-05-23/§ 23

Tjänsteutlåtande, Svar till Fortifikationsverket avseende förhandstillträde i samband med planerad 
försäljning av Ytterby gruva på Resarö, 2018-05-04

Angående planerad försäljning av Ytterby gruva på Resarö, Fortifikationsverket, daterad 2018-04-13
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För kännedom: Richard Hallman, sbf

Susanne Edén, sbf
Karl-Martin Svärd, Fortifikationsverket, (tjänsteutlåtande samt beslut 
skickas), ange Dnr 1961/2012
karl-martin.svard@fortifikationsverket.se
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-06-07

Änr KS 2018/38.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 73 Taxa för kontroll och tillsyn av folköl, tobak samt handel med 
vissa receptfria läkemedel

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Taxorna för kontroll och tillsyn av folköl, tobak samt handel med vissa receptfria läkemedel godkänns 
enligt förslag från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Taxorna börjar gälla från och med 
1 juli 2018. 

Ärendebeskrivning
Föreslagna taxor innehåller harmonisering av tillsynsavgifterna mellan respektive område och taxorna 
och kan bättre hantera verksamheter som genom sin inriktning omfattas av mer än en taxa. Taxorna 
medger möjlighet att ta ut timavgift för att följa upp brister som konstaterats i samband med ordinarie 
tillsyn och kontroll. 

I och med att folköl lyfts ut ur gällande taxa för tillsyn enligt alkohollagen krävs separat taxa för kontroll 
av verksamheter sim tillhandahåller folköl utan att ha ett serveringstillstånd. 

Förslaget innebär en höjning av timavgiften till 1250 kr. Genom de nya taxorna ökas 
självfinansieringsgraden inom respektive tillsynsområde. 

I övrigt hänvisas till beslut och tjänsteutlåtande från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2018-05-03
Protokollsutdrag SRMH 2018-02-21 § 07/18
Tjänsteutlåtande SRMH 2018-02-09
Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel i Vaxholms stad
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen i Vaxholms stad
Taxa för tillsyn av försäljning och servering av folköl i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd: SRMH 

Michael Holmström, klk

För kännedom: Anna Berholt, klk
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 74 Tertialbokslut 1 med helårsprognos

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Tertialbokslut per 2018-04-30 med helårsprognos godkänns.

Ärendebeskrivning
Tertialbokslutet har upprättats per 2018-04-30. Periodens resultat är 13,3 mnkr, vilket överstiger 
budget med 7,9 mnkr. 

Helårsprognosen visar ett resultat på 21,0 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot det budgeterade 
helårsresultatet på 4,5 mnkr. Helårsprognosen för måluppfyllelsen visar staden kommer att uppnå 
god ekonomisk hushållning under 2018. 

Helårsprognosens slutresultat, exklusive exploateringsintäkter, utgör 3,2 % av skatteintäkterna.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-05-23/§ 29
Tjänsteutlåtande 2018-05-18
Tertialbokslut 1 2018, 2018-05-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

För kännedom: Ledningsgruppen
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 75 Ramärende 2019-2021

Kommunstyrelsens beslut
Ramärendet för åren 2019-2021 godkänns.

Ärendebeskrivning
Ramärendet är en samlad beskrivning av de förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering 
för åren 2019 till 2021. 

Dokumentet innehåller omvärldsspaningar och även framtidsbedömningar såsom befolkningsprognoser 
och pris- och löneutvecklingar. Dessa bedömningar ska användas som underlag i planeringen.

Ramärendet är ett politiskt dokument och ska utgöra plattformen för all planering och verksamhet i 
Vaxholms stad för åren 2019 till 2021.

Ramärendet ligger till underlag för nämndernas arbete att utforma ett yttrande till mål och budget. 
Därefter utarbetas ett gemensamt förslag till mål och budget för perioden 2019-2021 vilket behandlas 
politiskt under hösten 2018.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-05-23/§ 30
Tjänsteutlåtande 2018-05-18
Ramärende 2019-2021, 2018-05-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

För kännedom: Ledningsgruppen
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 76 Stadens finansiella verksamhet 2018-04-30

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansverksamhet. 

Informationen nedan avser situationen per 2018-04-30.

1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens 
budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av 
semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 55 – 165 mnkr. 

På kontot fanns per 2018-04-30 ett belopp på 74,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 99,6 mnkr.

Vi håller oss därmed inom ramen för likviditetsreserven. 

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.

3. Utlåning till bolag

Staden har en långfristig lånefordran på 14,8 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden AB. 
Amortering sker med 0,5 mnkr per år. Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget 
Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr. 

4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 466,5 mnkr per 2018-04-30. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 

Av lånen löper 21 % till fast ränta, 79 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 60% till fast ränta, 40% till rörlig ränta. 

5. Skuldportföljens kapitalbindning

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att 
denne har krediten under en bestämd löptid. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2018-04-30 är 
2,47 år.

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2018-04-30 är 1,92 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 1,7 %.
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en 
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt.

Vaxholms stad har 180,0 mnkr i ränteswappar per 2018-04-30, samtliga med Nordea mot motpart. 

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år    2 889 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    2 529 tkr

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden 
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare.

Låntagare Belopp Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB 101,0 mnkr Nordea 
Roslagsvatten AB 2,0 mnkr Nordea
Totalt 103,0 mnkr

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

Framåtblick

Den relativt svaga internationella utvecklingen innebär att räntorna blir fortsatt låga. SKL räknar med att 
de längre räntorna stiger framöver, men att utvecklingen går mycket långsamt. SKL:s prognos bygger på 
att en första höjning av den svenska styrräntan beräknas ske i början av 2019. Därefter höjs styrräntan 
stegvis. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-05-23/§ 31
Tjänsteutlåtande 2018-05-09, Stadens finansiella verksamhet 2018-04-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

29



Protokoll Kommunstyrelsen
2018-06-07

Änr KS 2017/220.348
1 av 1

……………………….
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..……………………..
Justerare

§ 77 Handlingsplan utifrån SCB:s medborgarundersökning 2017

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar kommunens handlingsplan utifrån SCB:s medborgarundersökning 
2017. Utifrån resultatet av undersökningen har förvaltningarna sammanställt de insatser och 
utvecklingsarbete som pågår eller kommer att påbörjas under 2018 inom de områden som enligt 
rapporten bör prioriteras. Prioriteringen utgår inte bara från de områden med lägst betyg utan även 
områden med högre betyg föreslås prioriteras utifrån att förbättringar inom dessa områden har en stor 
påverkan på helhetsomdömet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-05-23/§ 33
Tjänsteutlåtande 208-04-10, Jennie Falk Eriksson
Handlingsplan utifrån SCB:s medborgarundersökning 2017

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Marie Wiklund, kommunchef
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……………………….
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..……………………..
Justerare

§ 78 Principer för digital samverkan i Stockholms län – 
rekommendation från Storstockholm

Kommunstyrelsens beslut
Principer för digital samverkan i Stockholms län fastställs. Principerna ska beaktas vid upphandling, 
ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system. 

Ärendebeskrivning
I länet finns idag en överenskommelse om 16 principer för digital samverkan. En översyn har gjorts av 
dessa så att de ligger i linje med nationella principer och sådana som finns inom EU. Varje kommun och 
landstinget måste fastställa principerna var för sig. Storsthlm:s styrelse rekommenderar kommunerna i 
länet att fastställa Principer för digital samverkan i Stockholms län och att beakta principerna vid 
upphandling, ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-05-23/§ 34
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-05-15
Rekommendation från Storsthlm – Principer för digital samverkan i Stockholms län

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Storstockholm

För kännedom: Yvonne Persson, klk
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……………………….
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..……………………..
Justerare

§ 79 Instruktion för kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut
Instruktion för kommunchefen i Vaxholms stad antas. 

Ärendebeskrivning
Med anledning av nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft 1 januari 2018 ska 
kommunstyrelsen i en instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen under styrelsen. 
Det är kommunstyrelsen som beslutar vilka av kommunchefens arbetsuppgifter som ska regleras i 
instruktionen. Instruktionen kompletteras även av kommunstyrelsens delegeringsordning och innebär 
inget förbud mot att delegera delar av kommunchefens ansvar.  

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

Handlingar
Protokollsutdrag 2018-05-23/§ 35
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-05-11
Instruktion för kommunchefen i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Kommunchef

32



Protokoll Kommunstyrelsen
2018-06-07

Änr KS 2018/47.028
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 80 Förtjänsttecken 2018

Kommunstyrelsens beslut
Förtjänsttecken delas ut till kommunmedborgare vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 18 juni 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade under 2012 att införa utdelning av förtjänsttecken för Vaxholms stad för 
att aktningsfullt hedra och visa uppskattning till kommunmedborgare som uträttat något som främjat 
kommunen i en vidare bemärkelse. Utdelningen av förtjänsttecknet sker en gång per år och nominering 
av person/personer som föreslås kan göras av medborgare i kommunen eller av någon annan med god 
kännedom om personens betydande prestationer för kommunen. Utmärkelsen består av 
förtjänsttecken, blommor samt diplom och har hittills överlämnats av kommunfullmäktiges ordförande 
vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.                                                                                           

För år 2018 har 4 nomineringar inkommit.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-05-23/§ 36
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-05-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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§ 81 Obesvarade motioner per 2018-06-18

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Redovisning av obesvarade motioner per 2018-06-18 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 30) ska obesvarade motioner årligen redovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.

Vaxholms stad har per 2018-06-18 två obesvarade motioner att redovisa:

- Motion från Sara Strandberg (V) om avpolitisering av Viktigt i Vaxholm (Inkommen vid KF 2017-
06-19). 

- Motion av Sara Strandberg (V) om förlängt kommunalt bostadsansvar för nyanlända 
barnfamiljer (Inkommen vid KF 2018-05-17). 

Motionerna beräknas besvaras under hösten 2018. 

Sedan förra årets rapportering av obesvarade motioner har följande motioner besvarats:

- Motion av Tim Åström (WP) avseende en reglering av Vaxholms stads arvodesreglemente 
(Inkommen vid KF 2017-06-19).

- Motion av Tim Åström (WP) avseende en installation av ett utegym på Lägret i Vaxholm 
(Inkommen vid KF 2017-06-19).

- Motion av Ingemar Wemmenhög (WP) om utbildning av fritidspolitiker i förvaltningskunskap 
(Inkommen vid KF 2017-09-25). 

- Motion av Ingemar Wemmenhög (WP) om inledande förvaltningsstöd vid bygglovsansökan 
(Inkommen vid KF 2017-09-25). 

- Motion av Karl-Olof Fagerström (WP) om hundrastgård i Vaxholms kommun (Inkommen vid KF 
2017-09-25). 

- Motion av (S), (V) och (WP) om inrättande av demokratiberedning (Inkommen vid KF 2017-11-
13). 

- Motion av (S), (V) och (WP) om medborgarförslag (Inkommen vid KF 2017-11-13)
- Motion av Ingemar Wemmenhög (WP) om inrättande av oppositionsråd (Inkommen vid KF 2017-

11-13). 
- Motion av Karl-Olof Fagerström (WP) om breddning av inre och yttre demokratin (Inkommen vid 

KF 2017-11-13). 
- Motion av Sara Strandberg (V) om mer resurser till Kulturskolan (Inkommen vid KF 2017-11-13). 
- Motion av Sara Strandberg (V) om slopat krav på montering av solcellspaneler och solfångare 

(Inkommen vid KF 2017-11-13). 
- Motion av Jonas Forsberg (S): Den kommunala demokratin i Vaxholm måste bli mycket bättre! 

(Inkommen vid KF 2017-11-13).

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
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Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-05-23/§ 37
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-05-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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§ 82 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut:

Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 13-14/2018

AU/2018-05-23 §§ 28-37

PLU/2018-05-03 §§ 16-18 samt 2018-05-23 §§ 19-26

Yrkanden
Ordföranden yrkar att anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet och 
finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 13-14/2018

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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§ 83 Redovisning av utestående uppdrag

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har uppdaterat listan med utestående uppdrag per 2018-05-29.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Utestående uppdrag per 2018-05-29.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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