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§ 118 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut
Malin Forsbrand (C) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet senast den 3 december 2018.

Närvaro godkänns för Mattias Tillberg/kommunpolis.

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ett ärende 
”Upphandling: Drift av linfärja Vaxön – Vaxholms kastell”.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Malin Forsbrand (C) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
senast den 3 december 2018.

Närvaro godkänns för Mattias Tillberg/kommunpolis.

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ett ärende ”Upphandling: Drift av linfärja Vaxön – Vaxholms 
kastell”.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 119 Medborgarlöfte 2019-2022

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarlöfte 2019-2022 mellan polisen och Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning
Med avstamp i samverkansöverenskommelsen 2019-2022 och i syfte att utveckla och stärka 
samverkansarbetet i Vaxholms stad mellan kommunen och polisen har Täby lokalpolisområde 
och Vaxholms stad upprättat ett förslag till nytt medborgarlöfte för 2019-2022. Medborgarlöftet 
är baserat på den lokala lägesbildens utmaningar. Vaxholms stad är en fortsatt säker och trygg 
kommun att leva och bo i.

Målet med samverkan är minskad brottslighet och ökad trygghet i lokalsamhället och syftet med 
medborgarlöftet är att kommunicera ut till medborgarna ett gemensamt åtagande mellan polis 
och kommun baserat på medborgarnas efterfrågan.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-11-14/§ 54
Tjänsteutlåtande, Madeleine Larsson, 2018-10-30
Medborgarlöfte Vaxholms stad 2019-2022
Lokal lägesbild Vaxholms stad 2018

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Madeleine Larsson, klk

För kännedom: Johan Nordenmark, klk
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§ 120 Samverkansöverenskommelse 2019-2022

Kommunstyrelsens beslut
Samverkansöverenskommelse 2019-2022 mellan polisen och Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning
Med avstamp i avsiktsförklaringen och i syfte att utveckla och stärka samverkansarbetet i Vaxholms stad 
mellan kommunen och polisen har Täby lokalpolisområde och Vaxholms stad upprättat ett förslag till 
samverkansöverenskommelse. Överenskommelsen anger organisation för samverkan och framtida 
fokus för gemensamt arbetet som parterna ska enas om samt reglerar tidsperioder för giltighet, 
genomförande och uppdateringar. Ett gemensamt medborgarlöfte för år 2019-2022 har även tagits fram 
baserat på den lokala lägesbildens utmaningar och löper parallellt med samverkansöverenskommelsen.

Målet med överenskommelsen är en gemensam struktur för arbetet vilket skall bidra till fortsatt hög 
upplevd trygghet i staden.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-11-14
Tjänsteutlåtande, Samverkansöverenskommelse 2019-2022, 2018-10-30
Avsiktsförklaring mellan Vaxholm och Polisen, 2016-03-03
Gemensam lokal lägesbild, 2018-10-30
Samverkansöverenskommelse 2019, 2018-10-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Medeleine Larsson, klk

För kännedom: Johan Nordenmark, klk
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§ 121 Resultat Stockholmsenkäten 2018

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
I Vaxholm är det rekordmånga ungdomar som helt avstår från att dricka alkohol eller prova narkotika. 
Det är det bästa resultatet sedan mätningarna startade 2008. Även debutåldern ökar. Dock ser vi inte 
samma positiva trend inom tobak. Oroande är skillnaderna mellan pojkar och flickor i upplevd god 
psykisk hälsa där pojkar ligger betydligt högre. Av tjejerna på högstadiet i åk 9 angav cirka 50 % av 
tjejerna att de utsatts för sexuella trakasserier.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-11-14
Tjänsteutlåtande, Resultat Stockholmsenkäten 2018, 2018-10-23

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Madeleine Larsson, klk
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§ 122 Ansökan till Glokala Sverige - agenda 2030 i kommuner,
landsting och regioner

Kommunstyrelsens beslut
Vaxholms stad ansöker för att bli en del av projektet under år 2019-2020.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad skall implementera de Globala målen och Agenda 2030 i alla stadens verksamheter 
enligt politiskt beslut KS 2017-10-26/§ 114.

Glokala Sverige är en kommunikationssatsning för att stötta, stimulera och engagera kommuner, 
landsting och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 
Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) som pågår under tre år och finansieras av Sida.

Vaxholms stad ansöker för att bli en del av projektet under år 2019-2020.

För att delta i projektet efterfrågas följande;

 Att ambitionen att arbeta med Agenda 2030 är förankrat i organisationen, både politiskt
och inom förvaltningen.

 Att ledande politiker och tjänstepersoner är målgrupp för er medverkan i projektet och
bjuds in att delta i kommunikationsinsatser.

 Att staden avsätter arbetstid för kontaktperson och utbildningsdeltagare och står för lokaler
i samband med utbildningsinsatser. Staden bekostar också eventuella resor och logi i
samband med den årliga konferensen och den nationella/regionala
kommunikationsutbildningen. Till dessa två förväntas minst en deltagare.

 Att staden vill dela med sig av erfarenheter och exempel från Agenda 2030-arbete till andra
kommuner, landsting och regioner. Det kan innebära att skicka in en kort text eller svara på
några frågor.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-11-14/§ 57
Tjänsteutlåtande Glokala Sverige, 2018-10-29
Inbjudan Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner, 2018-10-29

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Madeleine Larsson, klk        

Ammi Wohlin, klk
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§ 123 Förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid
flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län

Kommunstyrelsens beslut
Vaxholms stad antar inte överenskommelsen innan den är mer genomlyst samt att det gjorts en 
förstudie inom området. 

Ärendebeskrivning
I maj 2017 inkom en remiss från KSL med ett förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar 
vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. Förslag på ny överenskommelse 
har många likheter med det förslag som testats och avfärdats 2013 utifrån att frågan om stadsbidrag 
och folkbokföring var problematiskt och att överenskommelsen var svårtolkad. Kommunstyrelsen i 
Vaxholms stad beslutade i september 2017 att inte anta överenskommelsen innan den är mer 
genomlyst samt att det gjorts en förstudie inom området. 

I juni 2018 inkom ytterligare en remiss från Storsthlm (tidigare KSL) med ett nytt förslag till 
överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i 
Stockholms län utifrån förtydliganden och förändringar i överenskommelsen. Parterna i 
överenskommelsen är numera de kommuner i Stockholms län som väljer att ingå i överenskommelsen. 

Överenskommelsen börjar gälla den 1 juli 2019 och gäller till dess att överenskommelsen sägs upp eller 
omförhandlas. Kommunens beslut om antagande är att likställas med undertecknande av 
överenskommelsen. Anslutningstid för att ansluta sig i efterhand är sex månader.

Det nuvarande förslaget är ett avsteg från Socialtjänstlagen (2001:453) och innebär att när en person 
ansöker om plats i annan kommun i länet fattar utflyttningskommunen beslut och behåller det 
långsiktiga ansvaret för både kostnad och myndighetsutövning så länge den enskilde behöver insatsen. 
Kommunerna skall verka för att utflyttning sker enligt överenskommelsen. Den enskilde bör vara fortsatt 
folkbokförd i utflyttningskommunen, men överenskommelsen gäller oavsett folkbokföring vilket 
påverkar förmedlandet av stadsbidrag. Förmedlande av plats skall ske på samma villkor som om den 
sökande vore en kommuninvånare.

Syftet med förslaget är bland annat att underlätta och förenkla flyttning mellan kommunerna samt öka 
mångfalden av boenden och effektivisera utnyttjandet av boendeplatser. Vidare syftar förslaget till att 
minska den ekonomiska risken för kommuner att starta nya boenden och minska konkurrensen mellan 
kommuner ifall platsbrist uppstår i regionen. Förslaget kräver anpassning av kommunernas 
handläggningsrutiner, riktlinjer, verksamhetssystem samt avtal. Varje kommun skall tillhandahålla en 
kontaktperson som innefattar en mycket viktig roll för att se till att överenskommelsen efterlevs och att 
samverkan fungerar emellan kommunerna.  

Fördelarna med den föreslagna överenskommelsen innefattar främst fördelar för den enskilde, med 
förenklad handläggning och en ökad mångfald av boenden i länet. Förslaget skulle således kunna 
kopplas till kommunens mål om individens behov i centrum och ökad valfrihet. Dock har inga analyser 
eller förstudier inom områdets styrkt dessa antaganden. Nackdelarna med förslaget är antagna 
ekonomiska konsekvenser och ur ett arbetsperspektiv försvårad handläggning vilket kan leda till 
försämrad rättssäkerhet för den enskilde samt ökade kostnader för staden.
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Förvaltningen ser inte hur förslaget skall kunna underlätta för kommunen att i framtiden kunna möta 
behovet av boendeplatser, då prognos över hur många invånare som väljer att bo kvar i staden på 
särskilt boende eller flytta till annan kommun i dagsläget är svårbedömt. Det är inte heller säkert att 
förslaget minskar konkurrensen om platserna eller att den ekonomiska risken för att bygga nya boenden 
faktiskt minskar. Det är inte heller klarlagt ifall nuvarande hantering tillgodoser de äldres behov, då det 
redan idag går att ansöka om och flytta till särskilt boende utanför den egna kommunen. 

Förslaget är inte tillräckligt genomarbetat. Det fattas förstudier inom området, exempelvis kring vilka 
motiv/förutsättningar som är gällande när äldre själva väljer att ansöka om särskilt boende och om 
nuvarande hantering är krånglig. En mer genomarbetad analys om varför den tidigare 
överenskommelsen bröts behövs även för att säkra att inte ytterligare en överenskommelse startas upp 
och läggs ner några år senare på grund av bristande ändamålsenlighet. Ökade kostnader, minskade 
stadsbidrag och mer komplicerad handläggning står i dagsläget mot antaganden om ökad valfrihet och 
individens behov i centrum. Innan dessa antaganden är klarlagda motsätter sig således Vaxholms stad 
överenskommelsen i avvaktan på en bättre genomlysning av förslaget samt en förstudie. Även den 
rättsliga grunden gällande folkbokföring bör utredas djupare för att klargöra om undantaget som finns i 
folkbokföringslagen (1991:481) kan innebära att utflyttningskommunen kan krävas vara 
folkbokföringskommun, vilket skulle kunna gynna utflyttningskommunen. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2018-11-13/§ 87
Tjänsteutlåtande, Angelica Svensson, 2018-10-22
Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar (rekommendation) 
Bilaga till rekommendationen om överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt 
boende

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Agneta Franzén, sf
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§ 124 Biblioteksplan 2019-2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Biblioteksplan 2019–2022 godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet. Planen gäller 
för all biblioteksverksamhet i kommunen. Kungliga biblioteket (KB) har i sin myndighetsinstruktion 
uppdrag att följa hur biblioteksplaner utformas och används. 

Statens kulturråd har som krav att kommuner ska ha en politiskt antagen biblioteksplan för att de ska 
bevilja stöd, exempelvis stöd till inköp av barnlitteratur till folk- och skolbibliotek.

Planen beskriver till största delen stadsbibliotekets verksamhet.

Nämnden för teknik, fritid och kultur och Nämnden för barn- och utbildning har behandlat ärendet och 
föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att godkänna Biblioteksplan 2019-2022.

Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ärendet.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande Anette Lingesund ”Biblioteksplan 2019-2022”, 2018-11-16
Protokollsutdrag TFK 2018-11-15/§ 44
Protokollsutdrag BUN 2018-11-19/§ XX 
Tjänsteutlåtande Susanne Edén ”Biblioteksplan 2019-2022”, 2018-10-18
Tjänsteutlåtande Jimmy Olofsson ”Biblioteksplan 2019-2022”, 2018-10-25
Biblioteksplan 2019–2022

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Eva-Lena Granbacka, sbf

Alexander Wahlstedt, sbf
Ulrika Strandberg, uf

För kännedom: Susanne Edén, sbf
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§ 125 Utreda möjligheterna för trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
Rindövägen

Kommunstyrelsens beslut
1. Föreslagna åtgärder och upphandlingsunderlag för utförande för att öka trafiksäkerheten på

Rindövägen godkänns.
2. Nämnden för teknik, fritid och kultur uppdras genomföra upphandling och godkänna

tilldelningsbeslut inom ram för avsatta medel samt utföra uppdraget.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har enligt beslut § 106, den 26 oktober 2017 i kommunstyrelsen tagit fram 
ett förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder för Rindövägen i syfte att förbättra trafiksäkerheten för 
de oskyddade trafikanterna, tagit fram en kostnadskalkyl och ett underlag som kan användas för att 
upphandla en totalentreprenör.

Främst bedöms åtgärder på Rindövägen behöva ske från Rindö centrum till Soldatgränd i form av 
lämpliga väganpassningar, bl.a. genom utbyggnad av så kallad bymiljöväg längs viss del av vägen, samt 
genom utbyggnad av gång- och cykelväg längs andra delar av vägen. Stadsbyggnadsförvaltningen har 
tagit fram underlag som kan användas för att upphandla en totalentreprenör och även gjort en 
kostnadskalkyl.

Nämnden för teknik, fritid och kultur har vid sammanträde 2018-11-15 § 42 föreslagit kommunstyrelsen 
besluta:

1. Föreslagna åtgärder och upphandlingsunderlag för utförande för att öka trafiksäkerheten på
Rindövägen godkänns.

2. Nämnden för teknik, fritid och kultur uppdras genomföra upphandling och utföra uppdraget.

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på förslaget från nämnden för teknik, fritid och kultur 
men vill dock förtydliga att nämnden även ska uppdras godkänna tilldelningsbeslut efter genomförd 
upphandling förutsatt att detta sker inom ramen för avsatta medel. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen besluta:

1. Föreslagna åtgärder och upphandlingsunderlag för utförande för att öka trafiksäkerheten på
Rindövägen godkänns.

2. Nämnden för teknik, fritid och kultur uppdras genomföra upphandling och godkänna
tilldelningsbeslut inom ram för avsatta medel samt utföra uppdraget.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-11-19 
Protokollsutdrag TFK/2018-11-15 § 42 
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2018-10-31 
Bilagor Karta 1-4, 2018-10-30 
Beslutsunderlag Rindövägen Vaxholms Stad, 2018-10-26 
Protokollsutdrag KS 2017-10-26/§ 106
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Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

Robert Klingvall, sbf
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§ 126 Kompletterande svar till Fortifikationsverket avseende
förhandstillträde i samband med planerad försäljning av Ytterby 
gruva på Resarö

Kommunstyrelsens beslut
Tjänsteutlåtande 2018-10-31 - ”Kompletterande svar till Fortifikationsverket avseende förhandstillträde 
i samband med planerad försäljning av Ytterby gruva på Resarö”, överlämnas till Fortifikationsverket 
som svar på inlämnad handling ”Angående planerad försäljning av Ytterby gruva på Resarö”, 
daterad 2018-09-24.

Ärendebeskrivning
Fortifikationsverket lämnade i april en skriftlig förfrågan till kommunen: ”Angående planerad försäljning 
av Ytterby gruva på Resarö”, Dnr 1961/2012, daterad 2018-04-13. I lämnad förfrågan önskade 
Fortifikationsverket svar på om kommunen ämnade påkalla förhandstillträde till marknadsvärde, om 
samhällsbyggnadsskäl föreligger förvärv i enlighet med SFS 1996:1190 om överlåtelse av statens fasta 
egendom m.m. 11 §. Kommunens svar till Fortifikationsverket var att underlaget vid förfrågan var så 
pass bristfälligt att kommunen inte kunde ta ställning, för eller emot, ett eventuellt förhandstillträde. 

Med anledning av kommunens uteblivna ställningstagande har Fortifikationsverket återkopplat till 
kommunen med kompletterat underlag och ställer nu frågan på nytt; om kommunen med erhållen 
information vill påkalla företrädesrätt till förvärv. Svar önskas senast 2018-11-30 och om svar ej erhålls 
inom angiven tid avser Fortifikationsverket gå vidare med försäljning.

Stadsbyggnadsförvaltningen anser fortfarande att lämnat underlag från Fortifikationsverket innehåller 
brister samt att flera frågor rörande fastigheternas skick samt vad försäljningen innebär för 
ansvarsåtaganden och skyldigheter kopplade till förvärvet ifråga är oklart. I kompletterat underlag 
återfinns de fastighetsvärderingar som Fortifikationsverket menar utgör grunden för det uppskattade 
marknadsvärdet om 15 miljoner kronor som fastställts för berörd försäljning.  

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att utförda fastighetsvärderingar för Ytterby 4:9, 4:610 och 
4:611 är utförda utifrån hypotetiska antaganden om framtida detaljplaneändringar som medför ändrat 
ändamål från allmän plats i form av natur- och/eller parkmark till kvartersmark. Gällande detaljplan, Dp 
385, har en genomförandetid fram till 2024-10-08. Kommunen har vid flera tillfällen påtalat för 
Fortifikationsverket att nuvarande detaljplan gäller och att kommunen inte har för avsikt vare sig i närtid 
eller framtid att ändra ändamålet för berörda fastigheter. Kommunen värnar om allmänhetens intressen 
och allmänhetens tillgänglighet och ser inga skäl till varför kommunen skulle ändra ändamålet för 
nämnda fastigheter till enskilt intresse i form av kvartersmark. 

Stadsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att framtagna fastighetsvärderingar utgår från 
orimliga antaganden som medför att det uppskattade samlade marknadsvärdet om 15 miljoner kronor 
för fastigheterna är övervärderat vilket också innebär att det samlade reella marknadsvärdet för berörda 
fastigheter förblir oklart. I avsaknad av ett reellt marknadsvärde anser stadsbyggnadsförvaltningen att 
kommunen under gällande förutsättningar för angiven försäljning inte kan påkalla förhandstillträde 
angående planerad försäljning av fastigheter inom Ytterby gruva.

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

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2018-11-14/§ 42
Tjänsteutlåtande, Kompletterande svar till Fortifikationsverket avseende förhandstillträde i samband 
med planerad försäljning av Ytterby gruva på Resarö, 2018-10-31
Angående planerad försäljning av Ytterby gruva på Resarö, Fortifikationsverket, daterad 2018-09-24
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

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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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 127 Från deltidsarbete till heltidsarbete Central överenskommelse
mellan SKL och Kommunal

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
En överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska 
Kommunalarbetarförbundet (Kommunal) tecknades 2016. Det har lett fram till ett gemensamt 
utvecklingsprojekt, Från deltid till heltid, mellan parterna SKL och Kommunal. Målet är att heltidsarbete 
ska bli det normala inom välfärden.

Projektet kallas heltidsresan och startade 2016 och ska pågå i fem år. Parterna är överens om tre 
målsättningar,

- Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid

- Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete

- Fler av de som redan har en heltidsanställning, men av olika anledningar jobbar deltid i 
dagsläget, ska eftersträva heltidsarbete

Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Den planen finns 
på plats sedan den 31 december 2017. Planen utgår från verksamhetens behov och resurser och stäms 
av årligen fram till 2021.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-11-14/§ 58
Tjänsteutlåtande 2018-08-16
Handlingsplan för Vaxholms stad 2017-12-31

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Liselotte Lundmark, klk
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1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 128 Stadens finansiella verksamhet 2018-10-31

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Information 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 2018-10-31.

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 60 – 180 mnkr. 

På kontot fanns per 2018-10-31 ett belopp på 115,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 140,6 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 12,9 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 450,5 mnkr per 2018-10-31. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 

Av lånen löper 22 % till fast ränta, 78 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 62% till fast ränta, 38% 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 2018-10-31 är 
2,05 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 2018-10-31 är 1,67 år.
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……………………….
Ordförande
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Snitträntan uppgår per detta datum till 1,8 %.

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 2018-10-31, samtliga med Nordea som motpart. 

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år    3 069 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 långsamt. SKL:s prognos bygger på att en 
första höjning av den svenska styrräntan beräknas ske i december 2018. Därefter höjs styrräntan stegvis.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-11-14/§ 59
Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet 2018-10-31, 2018-10-31

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 129 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per oktober månad 2018 samt helårsprognos.

Ansvar3 Utfall 
jan-okt 2018

Budget 
jan-okt 2018

Budgetavv 
jan-okt 2018

Årsprognos 
2018

Årsbudget 
2018 Avvikelse

115 KS-Kommunledning -58 817 -56 239 -2 577 -72 033 -67 533 -4 500
217 Socialnämnd -135 826 -140 933 5 107 -164 683 -169 183 4 500
315 Barn och utbildningsnämnd -277 382 -286 383 9 000 -335 990 -343 490 7 500
411 Stadsbyggnad -4 440 -4 199 -241 -5 048 -5 048 0
514 Teknik, Fritid -38 578 -38 486 -92 -46 847 -46 847 0
Delsumma verksamheter -515 043 -526 239 11 196 -624 602 -632 101 7 500
112 KS Finans 543 271 540 479 2 792 649 575 648 575 1 000
Total 28 229 14 240 13 988 24 973 16 474 8 500

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 28,2 mnkr vilket överstiger budgeten med 
14,0 mnkr. 

Kommentar till nämndernas avvikelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -2,6 mnkr. Underskottet både i utfallet och i prognosen beror 
på ej budgeterade advokatkostnader för en tvist som pågår med en byggentreprenör. 

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 5,1 mnkr fram till oktober månad och prognosavvikelsen på 
helåret är ett överskott på 4,5 mnkr. Nämnden redovisar ett underskott inom äldreomsorgen med 
anledning av flera hemtjänsttimmar samt flera och dyrare placeringar inom särskilt boende jämfört med 
budget. Underskottet inom äldreomsorgen vägs däremot upp av lägre volymer och kostnader inom 
individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderomsorgen. 

Barn- och utbildningsnämnden

Det positiva resultatet och prognosen består likt tidigare rapporter till större del av volymöverskott inom 
förskolan samt ett överskott inom egen regin. Prognosen har reviderats upp jämfört med 
delårsbokslutet. Vi ser ökade kostnader inom gymnasieverksamheten men fortsatt låga volymer inom 
förskolan samt överskott inom barn och elevstöd samt egen regin framförallt på enheter med större 
elevunderlag som Kronängsskolan. 

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott med anledning av lägre intäkter än beräknat samt 
högre kostnader för införandet av ett nytt IT-bygglovssystem. Nämnden prognostiserar en budget i 
balans och strävar efter att nå målet till årsskiftet.
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Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur räknar med en budget i balans vid årets slut. Nämnden har både 
positiva och negativa avvikelser inom sina verksamhetsområden men på övergripande nivå beräknar 
man att hålla budgeten.

Finansförvaltningen

Prognosen för finansförvaltningen ligger oförändrad på 1,0 mnkr jämfört med föregående prognos. 
Staden har haft högre finansiella intäkter samt lägre räntekostnader än beräknat. Ränteökningarna har 
varit svagare jämfört med dem ursprungliga prognoserna vid budgetframtagandet. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-11-14/§ 61
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2018, 2018-11-13.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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..……………………..
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§ 130 Mål och budget 2019-2021 – återremitterat ärende

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.

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november 2018/§ 69 återremitterades ärendet till 
kommunstyrelsen med motiveringen ”att det på grund av det osäkra politiska läget behövs mer tid för 
partierna att presentera egna budgetförslag som kan reflektera den nya sammansättningen i 
kommunfullmäktige”.

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 
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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
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande beslutsförslag.

Jan-Olof Schill (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budget.

Carl-Magnus Broström (WP) yrkar bifall till waxholmspartiets förslag till budget.

Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer proposition på de tre yrkandena var för sig och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag KF 2018-11-12/§ 69
Protokollsutdrag KS 2018-10-25/§ 115
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

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp
Vaxholmsvatten
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§ 131 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2019 ska utbetalas till partierna representerade

i kommunfullmäktige. 
2. Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 
om utbetalning av partistöd. Fullmäktige har beslutat om kompletterande bestämmelser i ett 
reglemente för partistöd 2014-06-23, § 27.

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd för 
perioden 1 januari – 31 december 2017.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-11-14/§ 62
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-10-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk

Ekonomienheten
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§ 132 Svar på revisionsrapport avseende granskning av
säkerhetsarbete och beredskap för extraordinära händelser samt 
höjd beredskap

Kommunstyrelsens beslut
Föreliggande svar på revisionsrapporten godkänns och överlämnas till revisionen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Revisionens sammantagna bedömning är att kommunen har en ändamålsenlig krisledningsorganisation, 
dokumentationen kring krisledning är fullgod. Vidare konstateras att staden bedriver relevant 
övningsverksamhet och att förmågan till samverkan är tillräcklig för att möta förväntningarna kopplat till 
störningar. Revisionen anger också att uppföljningsarbetet och årlig inrapportering till tillsynsmyndighet 
fungerar tillfredsställande. De brister som noteras sammanfattas i nedan fyra punkter:

 Kommunstyrelsen har inte säkerställt att risk- och sårbarhetsanalys hålls levande i samtliga
kommunens förvaltningar i syfte att upprätthålla en så god krisberedskap som möjligt.

 Kommunen saknar även en tillfredställande förmågebedömning kopplat till de risker som
identifierats i gällande risk- och sårbarhetsanalys.

 Kommunen saknar utbildnings- och övningsplan under den senaste mandatperioden.
 Kommunstyrelsen behöver slutligen säkerställa att samtliga åtgärder som beslutades i risk- och

sårbarhetsanalys 2016 blir genomförda

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-11-14/§ 53
Tjänsteutlåtande, Johan Nordenmark, 2018-10-18
Revisionsrapport: granskning av Säkerhetsarbete och beredskap för extraordinära händelser samt höjd 
beredskap

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Revisionen

Johan Nordenmark, klk
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§ 133 Struktur för kommungemensamma styrande och stödjande
dokument

Kommunstyrelsens beslut
Struktur för kommungemensamma styrande och stödjande dokument antas. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads enskilt viktigaste övergripande styrdokument är kommunfullmäktiges mål- och budget. 
Utöver den politiska och ekonomiska förvaltningen saknas i huvudsak reglering i kommunallagen om 
vilka övergripande styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. Inom vissa områden är 
lagstiftningen starkt styrande för den verksamhet som en kommun bedriver, och där ställs det krav på 
att kommunen upprättar vissa styrdokument, exempelvis översiktsplan, biblioteksplan etc. 

Det finns ett stort antal styrdokument i Vaxholms stad och dessa bör vara strukturerade på ett enkelt 
sätt så det inte skapas för många olika nivåer i dokumentens hierarki. För att förtydliga detta är det 
viktigt att det finns en enhetlig terminologi bland dokumenten och en definition av vad respektive 
dokument står för. Detta underlättar både för dem som ska använda dokumentet och för dem som ska 
skapa det. Syftet med den föreslagna strukturen är att förenkla styrdokumenthanteringen både för 
avsändare och mottagare. Det ska vara en tydlig vägledning för ett enhetligt arbetssätt inom Vaxholms 
stad och bidra till en framgångsrik styrning.

Den föreslagna strukturen för kommungemensamma styrande och stödjande dokument har arbetats 
fram av kommunledningskontoret i samråd med kommunens ledningsgrupp. Kommunledningskontoret 
föreslår att kommunstyrelsen antar dokumentet.    

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-11-14
Struktur för kommungemensamma styrande och stödjande dokument

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristoffer Staaf
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§ 134 Sammanträdestider år 2019 för arbetsutskottet,
planeringsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut
Arbetsutskottets och planeringsutskottets sammanträdestider för år 2019 fastställs till:
23 januari, 6 mars, 24 april, 22 maj, 28 augusti, 9 oktober samt 13 november.

Kommunstyrelsens sammanträdestider för år 2019 fastställs till:
10 januari, 7 februari, 21 mars, 2 maj, 4 juni (tisdag), 12 september, 24 oktober samt 21 november. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktiges sammanträdestider för år 2019 fastställs till:
18 februari, 8 april, 17 juni, 23 september, 11 november (budget) samt 9 december. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider m.m. för 2019. Styrande datum 
för beredning av ärenden till sammanträden har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. 
för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och 
bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc. 

I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret 
även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen. 
Ärenden, som inte är beredda, får väckas vid sammanträden enligt arbetsordningen för respektive 
utskott, nämnd eller styrelse, men bereds till nästa sammanträde om det inte är ett rent 
informationsärende. Kommunledningskontoret har även föreslagit datum, som den beslutade budget- 
och bokslutsprocessen innebär tidsmässigt för övriga nämnder.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2018-11-05
Sammanträdesschema 2019

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kanslichef

Nämndsekreterare 
Ylva Rasch, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-11-29

Änr KS 2018/105.162
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 135 Rekommendation Storsthlm – Förslag till nytt samverkansavtal
för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU)

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till nytt samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) antas. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad ingick år 2012 samverkansavtalet ”Samverkansavtal om den
verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen” som tecknades för Stockholms läns 
kommuner/skolhuvudmän och lärosäten med lärarutbildning i Stockholms län. 

Ett nytt förslag på avtal har tagits fram. Det nya avtalet ersätter det tidigare samverkansavtalet och
gäller från och med den 1 januari 2019 och tills vidare. Beslut om antagande av överenskommelse är att 
likställa med undertecknande. 

Sammanfattningsvis ställer det nya avtalet högre krav på kommunerna. Avtalet förutsätter bland annat 
att alla handledare är handledarutbildade med relevant lärarexamen, samt att kommunerna tar emot en 
hög koncentration av studenter. Lärarstudenterna kommer att fördelas på färre antal skolor och 
förskolor än idag, och vissa kommuner kommer i och med detta inte få studenter tilldelade sig. Pararellt 
med det nya avtalet sker ett arbete på SU att alla skolor som tar emot lärarstudenter ska ingå sk. 
”samverkanskluster”. SU ansvarar för bildandet av kluster och börjar först med att bilda kluster av de 
skolor som ingått i ”övningsskoleprojektet”. Vaxholms stad kommer att behöva ingå 
”samverkanskluster” om kommunen i framtiden ska kunna ta emot studenter. För att ingå kluster krävs 
det att kommunerna uppfyller de krav som ställs på kommunerna i det nya samverkansavtalet. För att 
Vaxholms stad ska kunna uppfylla det nya avtalet krävs internt arbete och utveckling av 
mottagarorganisation. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag BUN 2018-11-19/§ 80
Tjänsteutlåtande, Jenny Söderholm, 2018-10-31
Förslag till nytt samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU), 
rekommendation ut, 2018-06-13
Internt missiv, 2018-06-15
Lärarutbildning i samverkan inom Stockholmsregionen (gäller fr.o.m. 1 januari 2019)

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Jenny Söderholm, uf

För kännedom: Ulrika Strandberg, uf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-11-29

Änr KS 2017/201.25
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 136 Återtagande av uppdrag om uppställande av tillfällig paviljong
på Vaxön 1:36

Kommunstyrelsens beslut
Uppdraget om uppställande av tillfällig paviljong på Vaxön 1:36, avsedd till förskoleverksamhet för 
Montessori, återtas. Montessori erbjuds den tomställda förskolelokalen Äppelgården till läsåret 
2019/2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2017-11-30, § 130, stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att tillfälligt ställa upp 
paviljong för tre mindre avdelningar förskola vid Johannesberg, del av Vaxö 1:36. Paviljongen syftar till 
att nyttjas för förskoleverksamhet i Montessoris regi. Då paviljongen på Johannesberg är en tillfällig 
lösning, har verksamhetslokalerna på Äppelgården pekats ut som den långsiktiga lösningen. 

Bygglovet för tillfällig paviljong, beslutat av stadsbyggnadsnämnden 2018-02-28, § 25, har överklagats 
till mark- och miljödomstolen. Domstolen har förelagt staden att inkomma med ett yttrande i ärendet. 
Parallellt med överklagandeprocessen pågår förvaltningens arbete med att förbereda för uppställande 
av paviljong. Nästa skede är att upphandla markentreprenör för iordningsställande av mark. 
Förvaltningens ambition är att, om mark- och miljödomstolen godkänner stadsbyggnadsnämndens 
beslut, ha inflyttningsbara paviljonger maj 2019. Beräknad investeringskostnad för projektet är ca 5 mkr. 
Därefter en årlig driftskostnad, vilket möts av en hyreskostnad som belastas Montessori för hyra av 
verksamhetslokalen. 

Enligt beslut i hyresnämnden, ärn 15712-17, har Vaxholms stad inget formellt ansvar att erbjuda 
Montessori förskola verksamhetslokal från årsskiftet 2018/2019. Dock finns en koppling mellan 
Montessori förskola och skola i så form att förskolan är grodden för skolans tillväxt. Därav finns en 
politisk ambition i att bidra till att säkra en fortsatt verksamhet för Montessori i Vaxholm. Montessori 
förskola hade sista oktober i sin verksamhet 35 barn inskrivna. Montessoris ledning har till förvaltningen 
lyft en ambition att över tid utöka antalet platser till 45 barn.

Vaxholms stads förskolor i egen regi går med stora underskott. Utbildningsförvaltningen har med 
anledning av detta genomfört en genomlysning av förskoleverksamheten i egen regi, med målbilden en 
hållbar, kvalitativ och effektiv organisation för Vaxholms stads förskolor inom egen regin. Utredningen 
har lett fram till att utbildningsförvaltningen kommer att genomföra förändringar i förskolans 
organisation till läsåret 2019/2020. Uppdraget förstärktes också genom att barn- och 
utbildningsnämnden beslutade 2018-11-19, § 83, att lägga ned förskolan Äppelgården till läsåret 
2019/2020 (under förutsättning att ny förskolepaviljong med sex avdelningar står klar på Vitsippans 
tomt). Idag finns 21 barn inskrivna i verksamheten på Äppelgården, med en total kapacitet på 36 barn. 
Inskrivna barn kommer att erbjudas alternativ placering.

I och med nedläggningen av förskolan Äppelgården friställs en verksamhetslokal anpassad för förskola. 
Densamma lokal, som långsiktigt ligger som målbild att erbjuda Montessori förskola. 

Denna verksamhetslokal, Äppelgården, kan därmed erbjudas till Montessori förskola redan till läsåret 
2019/2020 (under förutsättning att ny förskolepaviljong med sex avdelningar står klar på Vitsippans 
tomt). I och med beslutet om friställande av Äppelgården, upphör behovet av en tillfällig paviljong för 
Montessori i Johannesberg, på Vaxön 1:36. Montessoris verksamhet kan därmed erbjudas en långsiktig 
lösning på Äppelgården.
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Protokoll
2018-11-29

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2018-11-13
Protokollsutdrag BUN, 2018-11-19, § 83

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Richard Hallmark, sbf

För kännedom: Christina Ahlström, skolchef Montessori skola och förskola, 
christina@monvax.com.            
Ulrika Strandberg, uf
Susanne Edén, sbf    
Marie Wiklund, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-11-29

Änr KS 2017/201.25
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 137 Yttrande i mål nr. P 3028-18 gällande tidsbegränsat bygglov för
förskola och parkering, Vaxön 1:36

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen sökt tidsbegränsat bygglov för uppförandet av en 
förskolepaviljong och parkeringsplats på del av Vaxön 1:36. Syftet är att evakuera en enskilt driven 
förskoleverksamhet som idag hyr Lillstugan på Norrberget. Bygglovet har överklagats av närboende. 
Vaxholms stad hemställer hos Mark- och miljödomstolen att avslå överklagandet. 

Yrkanden
Jan-Olof Schill (S) yrkar att kommunstyrelsen meddelar domstolen att något yttrande i ärendet inte 
lämnas samt att det tidsbegränsade bygglovet inte avses att nyttjas.

Carl-Magnus Broström (WP) instämmer i Jan-Olof Schills (S) yrkande.

Lars Wessberg (M) yrkar bifall 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. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller förvaltningens förslag i enlighet med Lars Wessbergs (M) yrkande. 

Nej röstar: den som bifaller Jan-Olof Schills (S) yrkande. 

Omröstningsresultat
Ja= Malin Forsbrand (C), Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Michael Baumgarten (L), 
Adrian Brunkhorst (C) samt Lars Lindgren (M).

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 3 nej-röster bifaller förvaltningens 
beslutsförslag.

Handlingar
Tjänsteutlåtande Änr KS 2017/201.25 2018-10-26          
Yttrande i mål nr. P 3028-18 gällande tidsbegränsat bygglov för förskola och parkering, Vaxön 1:36
Yttrande till Mark- och miljödomstolen 2018-10-08          
Yttrande i mål nr P3028-18 gällande tidsbegränsat bygglov för förskola och parkering Vaxholm, Vaxön 
1:36
Föreläggande Mål P 3028-18 2018-09-17          
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Protokoll
2018-11-29

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Föreläggande om yttrande gällande tidsbegränsat bygglov för förskola och parkering på fastigheten 
Vaxholm, Vaxön 1:36

Kopia på beslutet till
För kännedom: nacka.tingsratt@dom.se, ref: P 3028-18

Richard Hallman, sbf
Tom Thorell, sbf      
(tjänsteutlåtande, yttrande samt beslut)        
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-11-29

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 138 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut
Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut:

Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 32-35/2018

AU/2018-11-14 §§ 52-62

PLU/2018-11-14 §§ 39-42

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

Handlingar
Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 32-35/2018
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-11-29

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 139 Redovisning av utestående uppdrag

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har uppdaterat listan med utestående uppdrag per 2018-11-21.

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

Handlingar
Utestående uppdrag per 2018-11-21
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-11-29

Änr KS 2018/167.059
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 140 Upphandling: Drift av linfärja Vaxön – Vaxholms kastell

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
SEKRETESS 
Ledamöter och ersättare informeras om att ärendet omfattas av sekretess.

Yrkanden
Jan-Olof Schill (S) yrkar att ärendet bordläggs.

Michael Baumgarten (L) samt Lars Lindgren (M) instämmer i lagt yrkande.

Ordföranden finner bifall till Jan-Olof Schills (S) yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-11-29
Individuell rapport inför tilldelning.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikaela Loden, klk            

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom: Birgitta Johansson, klk
Marie Wiklund, klk
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