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§ 84 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut
Malin Forsbrand (C) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 30 juli 2018.

Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Malin Forsbrand (C) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
30 juli 2018 samt att utskickad föredragningslista fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 85 Hantering av tilldelningsbeslut av rivningsentreprenad

Kommunstyrelsens beslut
1. Norrbergsskolan ska rivas.
2. Nuvarande upphandling av rivning av Norrbergsskolan avbryts.
3. Ny upphandling om rivning ska genomföras när de båda förskoleverksamheterna flyttat från 

området.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade i enlighet med förvaltningens förslag den 12 juli, 
§ 30/2018, om genomförandebeslut rivning av Norrbergsskolan – tilldelningsbeslut.

I kommunens gemensamma reglemente för nämnder i Vaxholms stad återfinns i § 6: 

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

En sådan begäran, från minst en tredjedel av nämndens ledamöter, har inlämnats där man önskar 
behandla ärendet ”Hantering av tilldelningsbeslut av rivningsentreprenad” och därför har ordföranden 
beslutat om ett extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsen den 30 juli 2018.

Yrkanden
Malin Forsbrand yrkar att:
Avbryta nuvarande upphandling av rivning av Norrbergsskolan.
Gå ut med ny upphandling om rivning när de båda förskoleverksamheterna flyttat från området.

Anne-Charlotte Eriksson (MP), Jan-Olof Schill (S), Bengt Sandell (S) samt Carl-Magnus Broström (WP) 
instämmer i Malin Forsbrands (C) yrkande.

Lars Wessberg (M) yrkar att taget beslut i PLU 2018-07-12/§ 30 ska fullföljas med tillägg i enlighet med 
bilaga 1.

Lars Lindgren (M) yrkar att Norrbergsskolan ska rivas.

Ajournering kl. 16:15-16:35

Proposition 1
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer först proposition på om 
Norrbergsskolan ska rivas mot avslag.

Votering begärs och verkställs. 

Ajournering kl. 16:55-17:05

Voteringsproposition 1
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja = röstar den som bifaller Lars Lindgrens (M) yrkande. 
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Lars Lindgren (M), Malin Forsbrand (C), Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Michael 
Baumgarten (L), Anne-Charlotte Eriksson (MP). 

Nej = röstar den som avslår Lars Lindgrens (M) yrkande.

Bengt Sandell (S), Jan-Olof Schill (S) samt Carl-Magnus Broström (WP). 

Omröstningsresultat 1
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 6 Ja-röster mot 3 nej-röster bifaller Lars Lindgrens (M) 
yrkande.

Proposition 2
Ordföranden ställer sedan proposition på Lars Wessbergs (M) yrkande mot avslag.

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition 2
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja = röstar den som bifaller Lars Wessbergs (M) yrkande. 

Lars Lindgren (M), Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Michael Baumgarten (L). 

Nej = röstar den som avslår Lars Wessbergs (M) yrkande.

Malin Forsbrand (C), Anne-Charlotte Eriksson (MP), Bengt Sandell (S), Jan-Olof Schill (S) samt Carl-
Magnus Broström (WP). 

Omröstningsresultat 2
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 4 Ja-röster mot 5 nej-röster avslår Lars Wessbergs (M) 
yrkande.

Proposition 3
Ordföranden ställer slutligen proposition på Malin Forsbrands (C) yrkande mot avslag.

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition 3
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja = röstar den som bifaller Malin Forsbrands (C) yrkande. 

Malin Forsbrand (C), Anne-Charlotte Eriksson (MP), Bengt Sandell (S), Jan-Olof Schill (S) samt 
Carl-Magnus Broström (WP). 

Nej = röstar den som avslår Malin Forsbrands (C) yrkande.

-
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Avstår:

Lars Lindgren (M), Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Michael Baumgarten (L). 

Omröstningsresultat 3
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 5 Ja-röster mot 4 som avstår bifaller Malin Forsbrands (C) 
yrkande.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Tom Thorell, sbf

För kännedom: Marie Wiklund, klk
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