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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-10-25

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 106 Justering och fastställande av föredragningslista

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

Utskickad föredragningslista fastställs.

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

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-10-25

Änr KS 2018/46.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 107 Information angående kommunens framtida nyttjande av 
Vårljus AB

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Vårljus bildades 1994 i syfte att tillgodose kranskommunernas behov av institutionsvård för barn, 
ungdomar och familjer med psykosociala problem. Den bärande idén vilar på att kommunerna ser 
fördelar med att driva specifik verksamhet tillsammans med varandra genom Vårljus. Givet att 
tillräckligt många ägarkommuner har intresse av att driva samma typ av verksamhet och att Vårljus 
erbjudande är konkurrenskraftigt i termer av kvalitet och pris, är utgångspunkten att Vårljus tillgodoser 
ägarkommunernas behov av överenskommen verksamhet. 

Vårljus har under våren och sommaren genomfört ett antal ägardialoger samt workshops med de 
ägarkommuner som anmält intresse av att delta i rekonstruktionen av Vårljus och dess verksamhet. 
Arbetet har resulterat i att en majoritet av de deltagande kommunerna ser Vårljus som en intern 
verksamhet som inte faller inom ramen för LOU samt att de ser Vårljus som förstahandsvalet som 
leverantör givet att kvalitet och pris är konkurrenskraftiga.

Förvaltningen gör bedömningen att Vårljus kommer att kunna utgöra en pålitlig leverantör av kvalitativ 
och prisvärd verksamhet. Vidare gör förvaltningen bedömningen att Vårljus nya verksamhetsinriktningar 
samt nytag avseende ägardialoger över tid utgör en viktig förändring av verksamheten och möjliggör 
tydlig och strukturerad återkoppling från ägarna avseende den verksamhet som bedrivs av Vårljus

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Agneta Franzén, 2018-10-08
Vårljus, Vägen framåt. Sammanställning av ägardialoger och förslag på verksamhetsinriktning. 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén, sf

För kännedom: Vårljus
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-10-25

Änr KS 2018/160.432
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 108 Remissvar, Betänkande Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 
2018:34)

Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningens remissvar på betänkandet (SOU 2018:34) ”Vägar till hållbara vattentjänster” godkänns.

Ärendebeskrivning
Betänkandet, SOU 2018:34 handlar om vad som står i lagen om allmänna vattentjänster. Utredningens 
direktiv och tilläggsdirektiv innehåller flera olika uppdrag och aspekter som alla rör vattentjänsterna och 
hur de ska bli mer hållbara. Att göra vattentjänsterna hållbara är ett ansvar som alla delar. Samhället, 
kommunen, har ett uppdrag att lösa detta när det finns ett behov av att skydda hälsa och miljö och när 
bebyggelsen finns i ett större sammanhang. Lagen om allmänna vattentjänster (2016:412) reglerar 
ansvar och genomförande. 

Kommunen, tillsammans med kommunens VA-huvudman Roslagsvatten, fick tillgång till den omfattande 
remissen sent. Det omfattande materialet har gjort att det  inte varit möjligt att helt sätta sig in i 
betänkandet. Generella och övergripande synpunkter lämnas på utredningen, i första hand avseende 
när kommunalt VA ska byggas ut, hantering av gemensamhetsanläggningar och avseende frågor om 
dagvatten. 

Remissen ska besvaras senast 31 oktober 2018.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2018-10-10/§ 36
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén 2018-09-25
Missiv till betänkandet, 2018-06-19, M2018/01630/Nm
Vägar till hållbara vattentjänster, betänkande  SOU 2018:34 – remiss

Kopia på beslutet till
För kännedom: Miljö- och energidepartementet, m.remissvar@regeringskansliet.se 

M2018/01630/Nm Vaxholm
Terees von Stedingk, Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se 
erik.moelv@srmh.se ammi.wohlin@vaxholm.se
(Bifoga TJUT samt beslut till mottagarna)
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-10-25

Änr KS 2018/145.214
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 109 Planbesked Rindö hamn, Rindö 3:378

Kommunstyrelsens beslut
1. Positivt planbesked för del av Rindö 3:378 lämnas.
2. Planchef får i uppdrag att teckna planavtal med fastighetsägaren.

Ärendebeskrivning
Planbesked kan ansökas enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) i de fall någon avser att 
vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan behöver antas, ändras eller upphävas. Kommunen 
ska i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. 

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas; under 
planläggningen kan det visa sig att åtgärderna av olika skäl inte är lämpliga att genomföra. Ett 
planbesked går inte att överklaga. Avgift för ansökan om planbesked tas enligt kommunens taxa för 
kommunstyrelsens verksamhet.

Fastighetsägaren Vasallen AB inkom 2018-08-17 med en ansökan om planbesked för del av Rindö 3:378. 
Området för önskad ny detaljplan omfattar befintliga verksamhetslokaler och kajer med närområde, på 
udden söder och sydväst om Rindö hamn. Sökanden önskar att ny detaljplan möjliggör dagens 
användning för befintliga byggnader (reningsverk, kontor och mindre verksamheter). 

Planansökan stämmer överens med kommunens översiktsplan (2013) och fördjupad översiktsplan för 
Rindö och Skarpö (2009). Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att ändring av detaljplan för del av 
Rindö 3:378 kan prövas.  

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2018-10-10/§ 37
Tjänsteutlåtande 2018-08-28
Ansökan om planbesked, 2018-08-17

Kopia på beslutet till
För kännedom: Sökanden: Fredrik Brehmer, Vasallen Vaxholm Exploatering AB, BY 233 Rindö 

Hamn, 185 41 Vaxholm, fredrik.brehmer@vasallen.se

Aktuellt område markerat på flygfoto. (Blom, 2015)
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-10-25

Änr KS 2018/156.214
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 110 Upphävande av avstyckningsplaner för del av fastigheten 
Tynningö 1:13 (Washolmen- ApA2) och del av fastigheterna 
Tynningö 1:434 och 1:435 (Kalvholmen - ApA1)

Kommunstyrelsens beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i planuppdrag att upphäva avstyckningsplaner för del av fastigheten 
Tynningö 1:13 (Washolmen- ApA2) och del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435 (Kalvholmen - 
ApA1).

Ärendebeskrivning
Syftet med upphävandet av avstyckningsplanerna inom kvartersmark är att underlätta handläggning av 
olika former av lov och tillstånd både för enskilda fastighetsägare och myndigheter. Områden 
betecknade som vägar och gröna områdena avses behållas.

Eftersom planerna är avstyckningsplaner saknar de mer detaljerade bestämmelser om hur marken får 
bebyggas och ger därmed inget direkt stöd vid bygglovgivning. 

Karta över områden 
med 
detaljplan (skrafferad) 
resp
 avstyckningsplan (grön) 
på Tynningö. Vita 
områden 
är icke planlagda.

Avstyckningsplanern
a Washolmen, antagen 1935 (akt 01-APL-481) och Kalvholmen, antagen 1934  
(akt 01-APL-432) har genom förändringar i lagstiftningen blivit jämställda med en detaljplan.  

Avstyckningsplanerna APA1 och APA2 saknar byggnadsreglerande bestämmelser och har idag 
obegränsad byggrätt. 
Avstyckningsplanerna reglerar inte byggrätten i detalj, som tex tillåten byggnadsarea, byggnadshöjd 
eller utformning. Vid ansökningar om bygglov måste därför stadsbyggnadsnämnden göra en bedömning 
över hur väl den ansökta åtgärden anpassas till den egna fastigheten, närliggande bebyggelse och till 
miljön i övrigt - en så kallad lämplighetsprövning enligt främst 2, 8 och 9 kapitlet Plan- och bygglagen. 
Dessa inaktuella avstyckningsplaner skapar problem vid bygglovgivning och fastighetsbildning. 
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Protokoll
2018-10-25

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Upphävandet av avstyckningsplanerna handläggs med förenklat standardförfarande enligt PBL 
2014:900, kapitel 5 § 38 b samt kapitel 5 § 11 vilket innebär att någon underrättelse eller granskning 
inte görs. Ett förenklat standardförfarande kan endast tillämpas när genomförandetiden gått ut och om 
ändringen är:

 förenlig med översiktsplanen 
 inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, och
 inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Antal fastigheter som berörs av avstyckningsplanen på Washolmen är 20 st. och på Kalvholmen 7 st.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2018-10-10/§ 38
Tjänsteutlåtande 2018-08-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Farnaz Wigh, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-10-25

Änr KS 2018/173.055
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 111 Ramavtalsupphandling Förmedlingstjänst tekniska konsulter 
Stic 2019

Kommunstyrelsens beslut
Extern delegation ges till Stic att: 

1) Godkänna förfrågningsunderlag.
2) Fatta tilldelningsbeslut alternativt fatta beslut om avbrytande av upphandling.
3) Rätten att vid frånvaro vidaredelegera ovan beslut.

Ekonomichefen ges delegation att skriva på upphandlingsuppdraget till Stic.

Ärendebeskrivning
Det här ramavtalet avser en konsultförmedlartjänst inom det tekniska området. Staden kan med detta 
ramavtal vända sig till konsultförmedlaren vid behov av exempelvis konsulter inom, arkitekt-, bygg-, 
ingenjörs- och besiktningstjänster, teknisk provning och analys. Staden förbinder sig inte till några 
volymer utan kan nyttja ramavtalet om behovet uppstår. Det är framförallt enheter inom 
stadsbyggnadsförvaltningen som har nytta av ramavtalet. Staden är tillsammans med flera andra Stic 
kommuner redan med i ett ramavtal för förmedlingstjänster från 2015. Detta är en ny upphandling 
eftersom att avtalet löper ut 2019-09-22 på det gamla avtalet. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-10-10/§ 47
Tjänsteutlåtande, Ramavtalsupphandling Förmedlingstjänst tekniska konsulter Stic 2019, 2018-10-02
6.2 Upphandlingsuppdrag SKI Stic förmedlingstjänst tekniska konsulter 2019, 2018-10-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk 

Gabriella Lundin Stic/gabriella.lundin@sklkommentus.se

För kännedom: Richard Hallman, sbf
Alexander Wahlstedt, sbf 
Krister Jansson
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-10-25

Änr KS 2018/134.041
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 112 Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
1. Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen antas.
2. Information om nämndernas internkontrollplaner 2019 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar förslag till internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2019. 

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern 
kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för 
ögonen bedrivs effektivt och säkert. 

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725):

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i 
den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och 
samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Riskanalysen ska omprövas varje år och en 
internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget.

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-10-10/§ 49
Tjänsteutlåtande, 2018-09-25, Jennie Falk Eriksson
Internkontrollplan 2019, Kommunstyrelsen
Internkontrollplan 2019, Barn- och utbildningsnämnden
Internkontrollplan 2019, Socialnämnden
Internkontrollplan 2019, Nämnden för teknik, fritid och kultur
Internkontrollplan 2019, Stadsbyggnadsnämnden

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Enhetschefer klk

Jennie Falk Eriksson, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-10-25

Änr KS 2018/37.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 113 Delårsbokslut per 2018-08-31

Kommunstyrelsens beslut
Tertialbokslut 2 2018 för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Delårsrapport per 2018-08-31 (T2) med helårsprognos (T2) godkänns.

Ärendebeskrivning
En delårsrapport med helårsprognos har upprättats. 

Prognosen är att Vaxholms stad kommer att bedömas ha god ekonomisk hushållning 2018.

Det ekonomiska resultatet för delåret är 31,4 mnkr vilket överträffar budgeten med 20,5 mnkr. 
Helårsprognosen visar att staden kommer att överträffa budgeten med 4,0 mnkr.  

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-10-10/§ 48
Tjänsteutlåtande, Delårsrapport per 2018-08-31 med helårsprognos (T2), 2018-10-02
Delårsrapport per 2018-08-31 med helårsprognos (T2), 2018-10-02
Tertialbokslut 2 2018 KS, 2018-09-24

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

11



Protokoll Kommunstyrelsen
2018-10-25

Änr KS 2018/92.041
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 114 Skattesats 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Utdebitering av den kommunala skatten ska vara (19:78) under år 2019.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. 
Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå den kommunala skattesatsen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag att utdebitering av den kommunala skatten 
ska vara (19:60) under år 2019.

Malin Forsbrand (C) yrkar att utdebiteringen av den kommunala skatten ska vara (19:78) enligt 
nuvarande nivå.

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

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

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller arbetsutskottets beslutsförslag. 

Nej röstar: den som bifaller Malin Forsbrands (C) yrkande. 

Omröstningsresultat
Ja= Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Michael Baumgarten (L) samt Lars Lindgren (M).

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 4 ja-röster mot 5 nej-röster bifaller Malin Forsbrands (C)  
yrkande.

Reservationer
Lars Lindgren (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande (bilaga 1 till 
protokollet).

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-10-10/§ 50
Tjänsteutlåtande, Skattesats 2019, 2018-10-02
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Protokoll
2018-10-25

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-10-25

Änr KS 2018/92.041
1 av 4

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 115 Mål och budget 2019-2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens yttrande för mål och budget 2019 godkänns enligt förvaltningens förslag. 

Ändring i enlighet med Malin Forsbrands (C) och Annicka Hörnsten Blommés (M) yrkanden ska 
inarbetas i Mål- och budgetdokumentet.

Noteras till protokollet att (S) och (WP) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Driftbudget 2019-2021 fastställs.

2. Investeringsbudget 2019-2021 fastställs.

3. Finansbudget för 2019-2021 fastställs.

4. Mål och nyckeltal för kommunen övergripande och samtliga nämnder fastställs.

5. Kommunens internränta fastställs till 2,5% år 2019.

6. Skolpengen/förskolepengen fastställs enligt aktbilaga 1.

7. Kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter fastställs enligt aktbilaga 2.

8. Övriga taxor och avgifter fastställs enligt aktbilaga 3.

9. Budget till förtroenderevisionen fastställs med 780 tkr för 2019 enligt aktbilaga 4.

10. Fastställs att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2019.

11. Fastställs att staden får nyupplåna 107 mnkr under 2019.

12. Fastställs att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2019.

13. Fastställs att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid uppförande eller förvärv av 
bostadsfastigheter i kommunal regi. 

14. Kommunstyrelsen medges rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om 
särskilda skäl föreligger. 

15. Kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av 
verksamheterna.

16. Ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade 
ramar.

17. Beslut om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10% förändring, delegeras till 
stadsbyggnadsnämnden.

Noteras till protokollet att (S) och (WP) deltar inte i beslutet.
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Protokoll
2018-10-25

2 av 4

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Ärendebeskrivning
Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2019-2021 för staden och 
nämnderna.

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket 
utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms 
verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget 
innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så kallade 
ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella 
förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och 
ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att ta 
fram förslag till kommunövergripande målområden och mål samt genomföra en riskanalys.

Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer respektive nämnd med 
sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt 
underlag är resultatet från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren.

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till 
ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med övergripande 
målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska fördelningar.

Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i 
årsredovisningen.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med ändring avseende taxor för 
nämnden för teknik, fritid och kultur:

 Taxa för att ladda elbil (vid Västerhamnsplan och vid kommunhuset) är 17 kr/h (max 4 h) 
året runt.

Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med ändring avseende 
målområde Kvalitet gällande socialnämndens mål: Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens 
möjligheter för att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet där målnivån ska 
vara 35%.

Carl-Magnus Broström (WP) yrkar att ärendet återremitteras med motivering att föreslagen skattesats 
inte är inarbetad i föreslagen budget.  

Jan-Olof Schill (S) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet (budgetberedning) för att samtliga 
partier ska få möjlighet att lämna budgetförslag. 

Ajournering kl. 18:40-18:50

Malin Forsbrand (C) yrkar att föreslagen skattesats om 19:78 inarbetas i mål- och budget inför 
behandling i kommunfullmäktige.

Carl-Magnus Broström (WP) drar tillbaka sitt återremissyrkande.

Ordföranden yrkar beslutspunkt 11 ändras till att staden får nyupplåna 107 mnkr under 2019.  
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Proposition 1 

Ordföranden konstaterar att det finns fem förslag till beslut. 

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska återemitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition 

Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller att ärendet ska avgöras idag.

Nej röstar: den som bifaller att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat

Ja= Lars Lindgren (M), Malin Forsbrand (C), Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), 
Michael Baumgarten (L) och Anne-Charlotte Eriksson (MP).

Nej= Bengt Sandell (S), Jan-Olof Schill (S) och Carl-Magnus Broström (WP).

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar att ärendet 
ska avgöras idag.

Proposition 2 

Ordföranden finner sedan bifall till Malin Forsbrands (C) yrkande om ändring avseende taxor för 
nämnden för teknik fritid och kultur samt att föreslagen skattesats om 19:78 inarbetas i mål- och budget 
inför behandling i kommunfullmäktige och Annicka Hörnsten Blommés (M) yrkande om ändring 
avseende socialnämndens mål.

Ordföranden finner även bifall till eget yrkande avseende beslutspunkt 11. 

Slutligen finner ordföranden bifall till arbetsutskottets beslutsförslag i övrigt. 

Noteras till protokollet att (S) och (WP) inte deltar i beslutet.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-10-10/§ 51
Mål och budget 2019-2021
Bilaga 1 – skolpeng, förskolepeng
Bilaga 2 – Interna taxor och avgifter
Bilaga 3 – Externa taxor och avgifter
Bilaga 4 – Revisorernas budgetäskande för 2019
Yttrande mål och budget 2019-2021, KS med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, BUN med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, SN med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, TFK med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, SBN med bilagor
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp
Vaxholmsvatten
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 116 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut
Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut:

Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 24-31/2018

AU/2018-10-10 §§ 46-51

PLU/2018-10-10 §§ 35-38

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

Handlingar
Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 24-31/2018
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Protokoll Kommunstyrelsen
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 117 Redovisning av utestående uppdrag

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har uppdaterat listan med utestående uppdrag per 2018-10-25.

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

Handlingar
Utestående uppdrag per 2018-10-25

19


	Protokoll förstasida
	Justering och fastställande av föredragningslista
	Beslut KS 2018-10-25
Justering och fastställande av föredragningslista

	Information angående kommunens framtida nyttjande av Vårljus AB
	Beslut KS 2018-10-25
Information angående kommunens framtida nyttjande av Vårljus AB

	Remissvar, Betänkande Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)
	Beslut KS 2018-10-25
Remissvar, Betänkande Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)

	Planbesked Rindö hamn, Rindö 3:378
	Beslut KS 2018-10-25
Planbesked Rindö hamn, Rindö 3:378

	Upphävande av avstyckningsplaner för del av fastigheten Tynningö 1:13 (Washolmen- ApA2) och del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435 (Kalvholmen - ApA1)
	Beslut KS 2018-10-25
Upphävande av avstyckningsplaner för del av fastigheten Tynningö 1:13 (Washolmen- ApA2) och del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435 (Kalvholmen - ApA1)
	Sida 1
	Sida 2


	Ramavtalsupphandling Förmedlingstjänst tekniska konsulter Stic 2019
	Beslut KS 2018-10-25
Ramavtalsupphandling Förmedlingstjänst tekniska konsulter Stic 2019

	Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen
	Beslut KS 2018-10-25
Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

	Delårsbokslut per 2018-08-31
	Beslut KS 2018-10-25
Delårsbokslut per 2018-08-31

	Skattesats 2019
	Beslut KS 2018-10-25
Skattesats 2019
	Sida 1
	Sida 2


	Mål och budget 2019-2021
	Beslut KS 2018-10-25
Mål och budget 2019-2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Redovisning av delegeringsbeslut
	Beslut KS 2018-10-25
Redovisning av delegeringsbeslut

	Redovisning av utestående uppdrag
	Beslut KS 2018-10-25
Redovisning av utestående uppdrag


