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Justerare

§ 86 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut
Malin Forsbrand (C) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast 
den 18 september 2018.

Närvaro för Teeres von Stedink/Roslagsvatten godkänns.

Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Malin Forsbrand (C) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
senast den 18 september 2018 samt att utskickad föredragningslista fastställs.

Vidare yrkar ordföranden att närvaro för Teeres von Stedink/Roslagsvatten godkänns.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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Protokoll Kommunstyrelsen
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Änr KS 2018/139.340
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 87 Förslag till inrättande av verksamhetsområde dagvatten, 
Soldatgatan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Verksamhetsområde för dagvatten vid Soldatgatan fastställs från och med 2018-10-01.

Ärendebeskrivning
Vaxholmsvattens styrelse beslutade 2018-06-11 att föreslå kommunfullmäktige att inrätta 
verksamhetsområden för dagvatten vid Soldatgatan, att gälla från och med 2018-10-01.

Vissa fastigheter i området ingår redan i verksamhetsområdena för dagvatten eller kan hantera sitt 
dagvatten inom egen fastighet. De verksamhetsområden som föreslås kompletterar dagens 
verksamhetsområden. 

Efter inrättat verksamhetsområde sker en utbyggnad av nya dagvattenledningar (Timmermansvägen) 
och förstärkning av befintliga dagvattenledningar (Kungsgatan).

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2018-08-29/§ 32
Tjänsteutlåtande, Kristina Henschen, 2018-08-09
Roslagsvattens tjänsteutlåtande, 2018-08-07
Roslagsvattens styrelsemötesprotokoll 2018-06-11, 2018-08-09 

Kopia på beslutet till
För kännedom: Terees von Stedingk, terees.vonstedingk@roslagsvatten.se
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/38.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 88 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i 
Vaxholms stad - revidering

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vaxholms stad fastställs enligt 
förslag från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

Ärendebeskrivning
Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att meddela de föreskrifter som behövs till skydd mot 
olägenheter för människors hälsa (9 kap. 10-13 §§ miljöbalken).  Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd har uppdaterat både Vaxholms och Täbys föreskrifter och förslagit är att de ska vara 
lika förutom 6 § där det finns ett extra stycke i förslaget för Vaxholm (Befintliga bergborrade 
anläggningar på Tynningö, Ramsö, Skogsön ska efter uppmaningar anmälas till SRMH på särskild 
blankett.).

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har vid sammanträde 2018-06-13 § 27 föreslagit att 
kommunfullmäktige i Vaxholm fastställer reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön i Vaxholms stad. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-06-20
Protokollsutdrag SRMH/2018-06-13 § 27
Tjänsteutlåtande, SRMH, 2018-05-25
Reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: SRMH
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Protokoll Kommunstyrelsen
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Änr KS 2018/101.212
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 89 Uppdrag att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan 
för Vaxholms stad

Kommunstyrelsens beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan.
2. Start-PM för ny översiktsplan Vaxholms stad 2018 godkänns.
3. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra insatser för att främja dialogen om den 

framtida samhällsutvecklingen i kommunen och övergripande inriktningen för översiktsplanen 
med kommunens medlemmar.

4. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra ett seminarium med fokus på 
översiktsplanens roll, kommande planeringsprocess och dialog med representanter från alla 
politiska partier representerade i kommunfullmäktige.
Stadsbyggnadsförvaltningen får även i uppdrag att genomföra fördjupande seminarier inom 
viktiga och relevanta områden.

5. Kommunstyrelsens planeringsutskott (PLU) får i uppdrag att vara styrgrupp för översiktsplanen. 
6. Kommunstyrelsens planeringsutskott får i uppdrag att efter årsskiftet 2018/2019 tillsätta en 

politisk referensgrupp för översiktsplanearbetet. 

Ärendebeskrivning
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska ange en inriktning för den långsiktiga utvecklingen 
av den fysiska miljön, och fungera vägledande för beslut om mark- och vattenanvändningen samt den 
byggda miljön. Varje kommun är skyldig att ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 
Vaxholms gällande översiktsplan bedömdes vara i huvudsak aktuell av kommunfullmäktige i beslut KF 
2018-06-18 § 45. 

Syftet med projektet är att kommunen ska bedriva en kontinuerlig och långsiktig strategisk planering av 
mark- och vattenanvändningen i Vaxholms stad, och att ta fram en ny översiktsplan som är väl förankrad 
politiskt och bland kommunens medlemmar och övriga intressenter. Den nya översiktsplanen ska ge en 
tydlig bild av och vägledning för den framtida samhällsutvecklingen i kommunens interna arbete så väl 
som gentemot kommuninvånare, myndigheter och näringsliv. 

Genom att uppdraget att ta fram en ny översiktsplan ges i nära anslutning till det ordinarie valet 2018 
får de för förtroendevalda under kommande mandatperiod utrymme att styra inriktningen för 
översiktsplanearbetet. Inriktningen för översiktsplanen ska förankras genom en tidig dialog med 
kommunens medlemmar, och en politisk referensgrupp ska tillsättas.

För att säkerställa ett bra projektarbete har ett antal ansvarsroller och riktlinjer för det initiala arbetet 
redan pekats ut. Kommunstyrelsen är politisk uppdragsgivare, medan kommunstyrelsens 
planeringsutskott är politisk styrgrupp. 

Tidsplan, resursbehov och finansiering

Projektet väntas ta drygt tre år att färdigställa, och en ny översiktsplan antas under hösten 2021. 
Personalresurser från i första hand Stadsbyggnadsförvaltningen, men även resten av den kommunala 
förvaltningen kommer att behövas under ungefär tre års tid för att genomföra projektet.

Projektet ska finansieras inom ramen, och utöver kostnader för intern arbetstid förväntas kostnader för 
utredningar, miljökonsekvensbeskrivning, samråd och kommunikation, formgivning och tryck samt en 
eventuell digitalisering av översiktsplanen uppgå till 1,25 miljoner kronor.

6



Protokoll
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2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Måluppfyllelse

Beslut 1 och 2: bidrar på sikt till en bättre vägledning för beslut om plan- och bygglovsärenden och 
därmed bättre Kvalitet och Ekonomi inom verksamheten. Projektet och den nya planen kan även bidra 
till socialt och ekologiskt hållbart Vaxholm och därmed uppfyllelse av målet Livsmiljö.   

Beslut 3: bidrar till social hållbarhet och målet Livsmiljö genom ett stärkande av den lokala demokratin 
och målet Kvalitet genom att den övergripande inriktningen för översiktsplanen blir mer väl förankrad.

Beslut 4-6: skapar förutsättningar för att översiktsplanen är väl och brett politiskt förankrad och därmed 
till att de beslut som fattas med stöd av översiktsplanen är det, samt tydliggör viktiga delar av 
projektorganisationen i ett tidigt skede.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2018-08-29/§ 34
Tjänsteutlåtande, 2018-05-31
Start-PM Ny översiktsplan för Vaxholms stad 2018, 2018-08-01

Kopia på beslutet till
För kännedom: Matilda Karlström, sbf

Länsstyrelsen Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se 
Barn- och utbildningsnämnden, bun
Socialnämnden, sn
Stadsbyggnadsnämnden, sbn
Nämnden för teknik, fritid och kultur, tfk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/140.251
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 90 Genomförandebeslut för marksanering av del av Rindö 3:391

Kommunstyrelsens beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utföra upphandling av, samt genomföra marksanering, 
för del av Rindö 3:391.

Ärendebeskrivning
Inom del av Rindö 3:391 har kommunen för avsikt att bygga en skola varvid marken måste saneras. Den 
berörda delen av Rindö 3:391 har dels använts för militärverksamhet samt att del av ytan har använts 
som uppställningsplats för båtar.

Exploateringsenheten föreslår att ett genomförandebeslut fattas och att exploateringsenheten får i 
uppdrag att upphandla marksaneringsarbetena inom ramen för delegationsordningen. Skulle vinnande 
anbudssumma överstiga delegationsordningen kommer exploateringsenheten att återrapportera till 
Kommunstyrelsens planeringsutskott med begäran om tilldelningsbeslut.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2018-08-29/§ 33
Tjänsteutlåtande 2018-08-08, Genomförandebeslut för marksanering av del av Rindö 3:391
Miljöteknisk markundersökning, Rapport MTU Rindö Skola, Vaxholms kommun

Kopia på beslutet till
För kännedom: Per Blinck, sbf

Susanne Edén, sbf
Richard Hallman, sbf
Sara Lagerfeldt, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/58.027
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 91 Utnämning av dataskyddombud för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Beata Östergren utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med 13 september 2018.

Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning1 i kraft. Dataskyddsförordningen ersätter den 
svenska Personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) och föreslås kompletteras med en ny svensk 
dataskyddslag2.

Dataskyddsförordningen ställer upp en rad nya krav på personuppgiftsansvariga organisationen, bland 
annat införs en ny roll i organisationen; Dataskyddsombudet. Ur förordningstexten framgår att det för 
vissa organisationer är frivilligt att utse dataskyddsombud, medan det för samtliga myndigheter som 
behandlar personuppgifter är obligatoriskt. 

Dataskyddsombudet ska vara en fysisk person och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer 
och i synnerhet sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd, samt förmågan att fullgöra 
de uppgifter som beskrivs i förordningen. En stor uppgift för ombudet är att ge stöd och råd till 
organisationen i frågor om dataskydd. Ombudet ska finnas tillgänglig för att kunna svara på frågor som 
uppkommer i det dagliga arbetet från medarbetare i organisationen, men även som ett stöd och en väg 
in för de registrerade och allmänheten. Dataskyddsombudet ska även självständigt utföra tillsyn av 
verksamhetens arbete med personuppgifter för att säkerställa efterlevnaden av relevant lagstiftning, 
lyfta eventuella problem, påpeka brister i system eller arbetssätt och överhuvudtaget tillse att relevant 
lagstiftning följs.

Förvaltningen har tagit utgångspunkt i de rekommendationer gällande utnämning av dataskyddsombud 
som framgår i bland annat dataskyddsförordningen och vägledning från Datainspektionen och SKL och 
gör bedömningen att Beata Östergren har rätt förutsättningar för att kunna utföra uppdraget som 
dataskyddsombud.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-08-24

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk

För kännedom: Beata Östergren, klk
Johan Holmgren, sbf

1 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)
2 Lag med kompletterande bestämmelse till EU:s dataskyddsförordning, se Prop. 2017/18:105
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/162.003
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 92 Kommunstyrelsens delegeringsordning - revidering

Kommunstyrelsens beslut
Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen antas. 

Ärendebeskrivning
Med anledning av nya dataskyddsförordningen/dataskyddslagen som trädde i kraft 25 maj 2018 
behöver kommunstyrelsens delegeringsordning uppdateras. Två nya punkter har lagts till i 
delegeringsordningen,  P. 1.18 ”Utse dataskyddsombud” samt p. 1.19 ”Beslut om rätt till tillgång 
(registerutdrag), radering, rättelse, begränsning av behandling, dataportabilitet och göra invändningar”. 
Tilläggen är nödvändiga för att förvaltningen ska kunna behandla ärenden och fatta beslut inom dessa 
områden.   

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-09-06
Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristoffer Staaf

För kännedom: Kommunchef, Enhetschefer (klk), Dataskyddsombud
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/37.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 93 Ekonomiskt utfall januari-juni 2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per juni månad 2018.

Ansvar3 Utfall 
jan-jun 2018

Budget 
jan-jun 2018

Budgetavv 
jan-jun 2018

115 KS-Kommunledning -35 439 -33 656 -1 783
217 Socialnämnd -80 508 -84 418 3 910
315 Barn och utbildningsnämnd -167 999 -172 252 4 253
411 Stadsbyggnad -2 514 -2 502 -12
514 Teknik, Fritid -26 129 -24 561 -1 568
Delsumma verksamheter -312 588 -317 388 4 800
112 KS Finans 324 723 324 288 436
Total 12 135 6 900 5 235

Utfallet fram till och med juni månad visar ett resultat på 12,1 mnkr, vilket är ett överskott mot budget 
på 5,2 mnkr

Det bör noteras att resultatet ovan är framtagen i en bokslutsprocess med något lägre ambitionsnivå 
vad gäller periodiseringar jämfört med den som kommer att tillämpas i tertialbokslut 2 (2018-08-31).

Kommentarer till nämndernas avvikelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -1,8 mnkr. Underskottet består dels av advokatkostnader för 
en pågående tvist och dels av kostnader som väntar på att föras över till investeringsprojekt. I samband 
med delårsbokslut T2 kommer förvaltningen föra över driftkostnader till rätt investeringsprojekt och ta 
hänsyn till advokatkostnaderna i prognosen.  

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 3,9 mnkr. Den positiva avvikelsen för perioden är till största delen 
beroende på individ- och familjeomsorgen 3,8 mnkr och funktionshinderomsorgen på 4,1 mnkr. 
Anledningen till den positiva avvikelsen är dels lägre volymer men också lägre snittkostnader. 
Äldreomsorgen visar däremot ett negativt utfall på -4,8 mnkr. Förklaringen till detta är dels högre 
volymer hemtjänsttimmar men även högre kostnader för placeringsdygn för korttidsboende och särskilt 
boende. 

Barn- och utbildningsnämnden

Överskottet på 4,3 mnkr beror framförallt på volymöverskott inom förskolan. Vi ser ökade kostnader för 
Vux/SFI samt dyrare programpriser inom gymnasieskolan men det vägs upp mot lägre kostnader inom 
andra verksamhetsområden.
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Protokoll
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2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en budget i balans som överensstämmer med den tidigare lagda 
prognosen. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid & kultur uppvisar ett underskott på -1,6 mnkr. Cirka 0,6 mnkr har felaktigt 
kostnadsförts på driften men kommer att föras över till ett investeringsprojekt i samband med 
delårsbokslutet. I övrigt består underskottet på högre entreprenadkostnader samt högre driftkostnader 
inom fastighetsansvaret. En djupare analys kommer att göras och en plan för att hantera avvikelsen tas 
fram i samband med delårsbokslutet. 

Finansförvaltningen

Finansansvaret visar på ett överskott på 0,4 mnkr. Det är inga större förändringar i 
skatteunderlagsprognosen jämfört med föregående bokslut och budgeten förväntas vara i balans vid 
årets slut. I november kommer SKL att publicera en ny skatteunderlagsprognos och med det kan 
prognosen förändras. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-08-29/§ 39
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-juni 2018, 2018-08-22

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/116.616
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 94 Samverkansavtal: Programpriser och strukturtillägg inom 
gymnasieskolan 2019

Kommunstyrelsens beslut
1. Prislista för gymnasieskolan 2019 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 

1,80 procent antas.

2. Förslaget till uppräkning av strukturtillägget om 1,80 procent antas.

Ärendebeskrivning
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av 
programpriserna efter förslag från Storsthlm. Kansliet tar fram underlag enligt fastställd 
beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning.

Storsthlms styrelse föreslår att både programpriserna för nationella program inom gymnasieskolan och 
strukturtillägget räknas upp med 1,80 procent inför 2019.

Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2018 att rekommendera samverkansområdets kommuner 
följande:

1. styrelsen rekommenderar samverkansområdets kommuner att fastslå bifogad prislista för 
gymnasieskolan 2019 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,80 procent

2. styrelsen rekommenderar samverkansområdets kommuner att anta förslaget till uppräkning av 
strukturtillägget om 1,80 procent.

Den samlade bedömningen gör att Barn- och utbildningsnämnden står bakom Storsthlms 
rekommendationer.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget 
yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag BUN 2018-08-20/§ 56
Tjänsteutlåtande, 2018-07-31, Monica Lalander
Rekommendation till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2019 inom gymnasieskola
Uppräkning av programpriser och strukturtillägg på gymnasiet 2019- underlag för beslut
Prislista för gymnasieskolan i Storstockholm 2019
Strukturtillägg- modell för beräkning och regelverk 2019

Kopia på beslutet till
För kännedom: Ekonomiavdelningen, Vaxholm stad 

Kommunförbundet Stockholms län (SSL) 
Monica Lalander, monica.lalander@vaxholm.se 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/153.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 95 Godkännande av Samordningsförbundet Roslagens 
förbundsordning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Samordningsförbundet Roslagens förslag till förbundsordning godkänns.

2. Förbundsordningen gäller från det datum då samtliga medlemmar i samordningsförbundet 
godkänt förbundsordningen.

Ärendebeskrivning
Syftet med samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser och 
underlätta samverkan mellan myndigheterna. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse 
individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att uppnå eller förbättra 
en ökad förmåga av försörjning och utökade möjligheter till ett självständigt liv.

I samband med bildandet av Samordningsförbundet Roslagen där kommunerna Danderyd, Norrtälje, 
Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker ska ingå, måste förbundsordningen godtas av respektive part.

Förbundsordningen har arbetats fram av tjänstemän/representanter från respektive kommun, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och representant från Stockholms läns landsting Juridik samt att 
det har funnits stöd från Nationella rådet kring frågor om Finsam (2003:1210).

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2018-08-21/§ 65
Tjänsteutlåtande, 2018-07-24, Lorentz Ogebjer
Förbundsordning för Samordningsförbundet Roslagen, 2018-02-20

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Lorentz Ogebjer, sf

För kännedom: Agneta Franzén, sf
Mikael Landberg, sf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/94.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 96 Rapportering ej verkställda gynnande beslut 2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
2 2018, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för socialtjänstlagen (SoL) har ett beslut om beviljande av ledsagning till enskilt tillfälle 
inte verkställts. Den enskilde är erbjuden insatsen men avvaktar tidpunkt för resa. 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. Utförare har skickat förslag på intressant kandidat till den 
enskilde för matchning men har ännu inte fått återkoppling.

Sammanställning av ej verkställda beslut
Datum 180701, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall ledsagning 104 0 1

Datum 180701, lagrum LSS

Bifall kontaktperson 144 1 0

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2018-08-21/§ 69
Tjänsteutlåtande, Sara Ahrén, 2018-08-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Revisorerna
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/144.059
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 97 Upphandling samhällsbetalda resor

Kommunstyrelsens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att godkänna upphandlingsunderlaget för 

upphandling av samhällsbetalda resor. 
 Utbildningschefen får i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med vinnande 

leverantör för barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsområden.

Ärendebeskrivning
Upphandling Persontransporter KS2018/27.05 (Beslut KS §26 2018-03-15) annonserades 2018-05-25 
efter att upphandlingsunderlaget godkänts av Barn- och utbildningsnämnden. Vid anbudsöppning 
2018-06-26 hade inga anbud kommit in och upphandlingen avbröts.

Projektgruppen har varit i kontakt med potentiella anbudsgivare. Den återkoppling som mottagits har 
värderats och underlaget håller på att arbetas om inom några utvalda områden. Projektgruppen 
bedömer att ny upphandling, utifrån reviderat underlag, kommer öka intresset hos marknaden att 
lämna anbud.

Föreslaget beslut är likalydande med det som beslutades i ärende KS 2018/27.05 Upphandling av 
Persontransporter, som genomfördes under våren.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-08-30, Anna Holm

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Lena Svensson, utb, lena.svensson@vaxholm.se, 

Anna Holm, klk, anna.holm@vaxholm.se

För kännedom: Agneta Franzen, sf, agneta.franzen@vaxholm.se
Ulrika Strandberg, uf, ulrika.stranberg@vaxholm.se
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/141.055
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 98 Upphandling av ramavtal avseende IT-konsulter och 
licensförsöjning

Kommunstyrelsens beslut
Delegation ges till kommunchefen att godkänna upphandlingsdokumenten, fatta tilldelningsbeslut samt 
ges i uppdrag att teckna avtal med vinnande ramavtalsleverantör/-er avseende rubricerad upphandling.

Ärendebeskrivning
Stadens avtal gällande IT-konsulter med Certezza AB och IT-Total Sweden AB upphör 2019-02-15 
varför denna upphandling initierats. 

Stadens bedömning är att ramavtalen fungerat väl under den period avtal funnits med dessa 
leverantörer varför ny upphandling med liknande förutsättningar som de befintliga avtalen är att 
rekommendera

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-08-29/§ 40
Tjänsteutlåtande, Yvonne Persson, 2018-08-16

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Marie Wiklund, klk

För kännedom: Yvonne Persson, klk
Birgitta Johansson, klk
Koray Kahruman, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2017/194.042
1 av 3

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 99 Återremitterat ärende - Svar på revisionsrapport - Granskning av 
miljöarbetet utifrån Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport granskning av miljöarbetet utifrån Miljöprogram för 
Vaxholm 2014-2020 godkänns.

Ärendebeskrivning
KPMG har av Vaxholms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens miljöarbete utifrån 
Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2017.

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig uppföljning av miljöarbetet. Den 
uppföljning som genomförs ger inte klarhet i hur väl kommunens övergripande ambitioner med 
miljöarbetet har infriats. Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas Kommunstyrelsen 
att: 

 Säkerställa redovisningen kopplad till Miljöprogrammet 2014-2020 så att en bättre 
helhetsbedömning kan göras av om de övergripande ambitionerna med miljöarbetet infrias. 

Fyra frågor har belysts i granskningen av kommunens styrning och uppföljning, utifrån följande 
fokusområden och innehåll

 Minska klimatpåverkan – minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi
 Förbättra Östersjöns vattenkvalitet - samverkan runt hållbar turism
 Miljösmart i vardagen – upphandling med miljökriterier generellt samt byggmaterial

Vaxholms synpunkter på revisionsrapporten

Vaxholm stad har sedan 2014 arbetat med Miljöprogrammets 34 strategiska åtgärder, uppdelade på 
fokusområdena;

 Miljösmart i vardagen
 Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön
 Minska klimatpåverkan
 Säkra biologisk mångfald
 Klimatanpassa
 Giftfri miljö

Några av dessa har varit mer väsentliga och därmed prioriterats i hållbarhetsarbetet. 
Halvtidsuppföljningen redovisades i kommunstyrelsen, KS §11 2018-02-08. Den visar på att endast 3 
av de 34 åtgärderna ännu inte har påbörjats. Ej påbörjade åtgärder återfinns främst under 
fokusområdet klimatanpassa. Övriga punkter i miljöprogrammet är pågående, och några är 
genomförda och avslutade.  Åtgärder runt hållbara resor som utsläpp, förnybar energi och minskad 
energiförbrukning, vattenrelaterade frågor för att nå miljökvalitetsnormerna, MKN samt att säkra 
biologisk mångfald med bland annat parkprogram, grönytefaktor visar att Vaxholms stad har ett 
systematiskt arbete i sitt utformande och genomförande. Arbetet och resultaten har presenterats i 
årliga hållbarhetsredovisningar sedan 2014. 

Hållbarhetsredovisningen har under flera år varit en bilaga till årsredovisningen. Den har varit ett 
bra komplement med möjlighet till fördjupning av miljöarbetet. I redovisningen av nyckeltal i  mål 
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Protokoll
2018-09-13

2 av 3

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

och budget, har funnits en svårighet  att hitta adekvata nyckeltal som visar den samlade 
utvecklingen av miljöarbetet. En hög ambition för att redovisa nyckeltal som ger en god bild över 
miljöarbetet, har lett till att utformade nyckeltal i efterhand har varit svåra att mäta. 
Utfallsredovisningen har därför inte fullt ut varit möjlig att återskapa. 

Övergripande

 Staden anser att styrning av det pågående miljöarbetet kan förbättras genom att finna fler 
mätbara och effektiva nyckeltal som alla enheter följer upp i sin verksamhet. Det pågår ett 
utvecklingsarbete och förvaltningen har idag en bättre struktur för hållbarhetsfrågorna i arbetet 
med mål och budget.

 Staden anser att de strategiska åtgärderna som finns i miljöprogrammet är vägledande för 
utvecklingen av stadens miljö. Det innebär att arbetet ska påbörjas i sin helhet eller att delar har 
introducerats. En halvtidsuppföljning av miljöprogram och energiplan 2014-2017 har tagits fram, 
som presenterar var vi är i processen fram till 2020. 

 Staden anser att fler delar i klimatförebyggande åtgärder hade varit relevant att lyfta fram i 
miljörevisionen. Sedan 2014 arbetar planenheten med bebyggelsemiljöer där boende kan agera 
miljösmart samt att dessa förläggs i kollektivtrafiknära lägen. Riktlinjer för hållbart byggande 
togs fram under 2016 och antogs 2017, samt en energiplan fastställdes 2015. Stadens klimat- 
och energirådgivning informerar och kommunicerar med allmänhet, BRFer och företag runt bl.a. 
energikalkyler och solenergi.

Frågor som belysts 

 Staden anser att granskningen av energiförbrukningen var helt korrekt. I analysen har dock inte 
tagits med det administrativa arbete som pågått att söka bidrag, kartlägga inför installation av 
laddstationer samt inköp av elbilar 2017. Energiförbrukning i verksamhetslokalerna var tidigare 
felräknad.

 Staden anser att rapporten inte visar det arbete som pågått med att förbättra Östersjöns 
vattenkvalitet. I rapporten har endast samverkan och utbildning lyfts fram. Under 
granskningsåren har även blåplanen tagits fram med bl.a. stöd av en naturvärdesinventering 
samt utredningar runt båttoalett tömning. Staden har medverkat i ett internationellt  
Östersjöprojekt, Baltic Accelerator, där beräkningar har genomförts runt kväve och 
fosforbelastning, i vilket också ingick förberedelser för våtmarksrestaurering av Eriksömaren 
som ett enskilt Vaxholms projekt. Projektet inkluderade bidragsansökningar till myndigheter, 
vattenprovtagningar, vattenanmälan till Länsstyrelsen, ritningar, upphandlingar etc. Detta har 
inte heller  redogjorts i rapporten. 

 Hållbar turism lyfts och arbetas inom Stockholm Archipelago där Vaxholm är aktiv medlem.
 Staden anser att rapporten visar svårigheten med att finna bra indikatorer för upphandling med 

miljökriterier. Denna svårighet att beräkna bästa miljöeffekt delar vi med alla kommuner i 
nordost samverkan och ytterligare ansträngningar behöver ske för att hitta adekvata nyckeltal.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
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Protokoll
2018-09-13

3 av 3

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ammi Wohlin, 2018-08-06
KPMG, Granskning av miljöarbetet utifrån Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020
Protokollsutdrag KF 2018-02-19/§ 8
Motivering för återremiss (V), 2018-02-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ammi Wohlin, klk

För kännedom: Marie Wiklund, klk
Koray Kahruman, klk 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/53.163
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 100 Tjänsteman i beredskap (TIB) - ersättning och instruktion

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholm stad införde under våren 2012 en ny rutin för tjänsteman i beredskap – TiB. Rutinen innebär 
att ett begränsat antal tjänstemän har beredskap dygnet runt en vecka i taget. 

I rutinen beskrivs uppdraget, anges vilka tjänstemän som har omfattas av TiB samt vilken ekonomisk 
ersättning som ska utgå. Kommunchef har ingått i kretsen av tjänstemän som har beredskapen, men 
varit undantagen från ekonomisk ersättning. 

Då omfattning av insatser under en beredskapsvecka generellt har ökat, revideras rutinen så att även 
kommunchef omfattas av den ekonomiska ersättningen samt plan för revidering av rutinen. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-08-29/§ 44
Tjänsteutlåtande, Rutin för Tjänsteman i Beredskap – TiB, 2018-08-15
Rutiner för tjänsteman i beredskap, TiB, Vaxholms stad, 2018-07-01

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kommunledningskontoret, klk

Lena Alserud, klk
Johan Nordenmark, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/42.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 101 Revidering av förbundsordning och reglemente för 
Storstockholms brandförsvar

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Föreslagna revideringar av förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar antas.

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar i den nya kommunallagen (SFS 2017:825) som trädde i kraft 1 januari 
2018 måste vissa revideringar göras i förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar. 
Övergripande rör revideringarna ändrade lydelser avseende anslagslagstavla på kommunalförbundets 
webbplats, möjlighet till deltagande på distans och justering av protokoll m.m. i enlighet med den nya 
kommunallagen. 

Direktionen har vid sammanträde 2018-04-24 § 18 föreslagit respektive medlemskommuner att anta 
förslag till revidering av förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar. 

Kommunledningskontoret har inget att erinra mot föreslagna revideringar och föreslår att 
kommunfullmäktige i Vaxholm antar den nya förbundsordningen samt reglementet för Storstockholms 
brandförsvar.  

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-08-29/§ 42
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-06-27
Protokollsutdrag SSBF-direktionen 2018-04-24 § 18
Tjänsteutlåtande SSBF 2018-04-05
Förbundsordning för kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar – förslag
Reglemente för direktionen för kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar – förslag

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Huvudregistrator klk

För kännedom: Storstockholms brandförsvar
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/18.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 102 Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet 
Norrvatten

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten antas. 

Ärendebeskrivning
Med anledning av ikraftträdandet av den nya kommunallagen (1 januari 2018) behöver Norrvattens 
förbundsordning revideras. Revideringarna gäller främst formalia som nya bestämmelser avseende 
anslag och kungörelser men även frågor kopplade till insyn och rapportering har setts över. 

Senaste revideringen av förbundsordningen gjordes i samband med att beslut fattades att Norrtälje 
kommun skulle ingå som medlem i förbundet. Då togs en avgiftsmodell fram för att hantera 
anslutningsavgiften, vilket redovisas i Bilaga 1 i nuvarande förbundsordning. Denna avgiftsmodell för 
anslutningsavgift är inte relevant längre och kommer inte att tillämpas vid eventuella kommande 
anslutningar. I stället har en ny paragraf införts, § 23, som beskriver hur inträde av ny medlem ska 
behandlas.  

Norrvattens förbundsfullmäktige har vid sammanträde 2018-05-15 § 8 överlämnat den reviderade 
förbundsordningen till respektive medlemskommuns fullmäktige för antagande. 

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på föreslagna revideringar och föreslår att 
kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för Kommunalförbundet Norrvatten. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-08-29/§ 41
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-06-27
Protokoll Norrvattens förbundsfullmäktige 2018-05-15
Tjänsteutlåtande, Norrvattens VD, 2018-05-03
Förslag till reviderad förbundsordning Norrvatten
Gällande förbundsordning
Remissvar kommundirektörsgruppen 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Huvudregistrator klk

För kännedom: Kommunalförbundet Norrvatten
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/142.535
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 103 Utvärdering av linfärjan 2016-2018 samt uppdrag om förnyad 
drift av linfärja

Kommunstyrelsens beslut
1. Utvärderingen av linfärjan 2016-2018 noteras till protokollet.

2. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag för drift av linfärjan och att gå 
ut på anbudsförfrågan för att sedan återkomma till kommunstyrelsen för tilldelningsbeslut. 

3. Gällande fortsatt drift av linfärjan att i övrigt säkerställa och iordningsställa de kringåtgärder 
som krävs för att möjliggöra drift av linfärjan.

Ärendebeskrivning
Den 19 augusti 2014 undertecknades ett samverkansavtal mellan Vaxholms stad, Trafikverket 
Färjerederiet och Statens fastighetsverk. Avtalet handlade om att en linfärja skulle trafikera 
Kastellsundet i en ambition att utveckla Kastellet som arbetsplats och besöksmål. Färjan skulle öka 
tillgängligheten, både för företag som hyr lokaler på ön och deras kunder samt för besökare. Linfärjan 
skulle köras mellan Vaxön och Vaxholmen under en projektperiod på tre år från maj till september. 

Linfärjan har trafikerat Kastellsundet 2016, 2017 och 2018. Innevarande år är det sista i projektperioden. 
En utvärdering av linfärjan har gjorts och bifogas som en rapport till tjänsteutlåtandet. 

Ett beslut krävs för om linfärjan ska fortsätta att gå i trafik. Utvärdering av projektet har gjorts, och en 
rapport sammanställts och bifogats ärendet. För en fortsatt drift, behövs en ny upphandling av drift av 
färjan genomföras. En överenskommelse om hyra om färjan från Trafikverkets Färjerederi behöver 
komma på plats. Andra åtgärder behöver också ses över, t ex har inte biljettsystemet fungerat optimalt, 
och en översyn och uppdatering till ett bättre system behöver också ske.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-08-29/§ 45
Tjänsteutlåtande, Mikaela Loden, 2018-08-15
Rapport om Linfärjan

Kopia på beslutet till
För kännedom: Marie Wiklund, klk
                                Mikaela Lodén, klk, mikaela.loden@vaxholm.se
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 104 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut
Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut:

Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 15-23/2018

AU/2018-08-29 §§ 38-45

PLU/2018-06-27 §§ 27-28, 2018-07-12 §§ 29-30 samt 2018-08-29 §§ 31-34

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

Handlingar
Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 15-23/2018

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

25



Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 105 Redovisning av utestående uppdrag

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har uppdaterat listan med utestående uppdrag per 2018-09-13.

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

Handlingar
Utestående uppdrag per 2018-09-13

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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