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§ 1 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet senast den 15 januari 2019.

Föredragningslistan fastställs med ändring att ärende 8 ”Insynsplatser i kommunstyrelsen” och ärende 
9 ”Trafikverkets vägplan – Engarns vägskäl” läggs till. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) utses att tillsammans med ordföranden 
justera protokollet senast den 15 januari 2019 och finner bifall till eget yrkande.

Michael Baumgarten (L) yrkar att ett ärende läggs till på föredragningslistan angående insynsplatser 
i kommunstyrelsen. 

Sara Strandberg (V) yrkar att ett ärende läggs till på föredragningslistan angående Trafikverkets vägplan 
– Engarns vägskäl.

Ordföranden finner att föredragningslistan fastställs med ändring att ärende 8 ”Insynsplatser 
i kommunstyrelsen” och ärende 9 ” Trafikverkets vägplan – Engarns vägskäl” läggs till.
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§ 2 Upphandling samhällsbetalda resor (persontransporter)

Kommunstyrelsens beslut
● Till leverantör av rubricerat väljs Sverigetaxi i Stockholm AB – 556470-1919.
● Kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över riktlinjer för skolskjuts.
● Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att se över riktlinjer för turbundna resor.
● Kommunstyrelsen ger nämnden för teknik, fritid och kultur i uppdrag att genomföra åtgärder för att 

säkerställa säkra skolvägar.

Ärendebeskrivning
Rubricerad upphandling har genomförts för att säkerställa Vaxholms stads behov av skolskjuts, 
turbundna resor inom omsorgen, och turbundna resor för funktionsnedsatta individer. 

Planerad avtalstid är 2019-07-01 – 2021-06-30 med möjlighet till 24 månaders förlängning.

Upphandlingen omfattar skolskjuts, turbundna resor inom omsorgen, och turbundna resor för 
funktionsnedsatta individer. Avtalet ska börja gälla 2019-07-01 då nuvarande avtal löper ut.

Vid anbudsöppningen den 2018-10-24 två (2) leverantörer inkommit med anbud;

Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm Aktiebolag – 556291-1965
Sverigetaxi i Stockholm AB – 556470-1919

Samtrans anbud uppfyllde inte kraven gällande referensuppdrag. Angivet referensuppdrag påbörjades i 
mars 2018 och uppfyller inte kraven på att de ska ha pågått under nio månader varför anbudet inte 
kvalificerade sig till vidare utvärdering.

Kommunstyrelsen föreslås välja  Sverigetaxi i Stockholm AB som leverantör för samhällsbetalda resor för 
att säkerställa den lagstadgade rätten till skolskjuts och turbundna resor. Kommunstyrelsen föreslås 
även ge barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i uppdrag att se över riktlinjer för skolskjuts 
och turbundna resor samt ge nämnden för teknik, fritid och kultur i uppdrag att genomföra åtgärder för 
att säkerställa säkra skolvägar

Prisutvecklingen för persontransporter har ökat kraftigt vilket framgick redan vid resultatet av STIC- 
upphandlingen. Erhållet och föreslaget antagande av anbud, uppskattas till en kostnad om 11,2 mkr ger 
vid handen en ytterligare stor kostnadsutveckling jämfört med dagens kostnadsnivå. Trots att höjd togs i 
budgetarbetet för mål och budget 2019 räcker ändå inte föreslagna medel för varken barn- och 
utbildningsnämnden eller för socialnämnden. Då avtalet belastar halvåret 2019 saknas finansiering inom 
ram med 1,5 mkr (BUN 1,3 mkr och SN 200 tkr). För 2020, som belastas helår, saknas ytterligare totalt 
3,3 mkr (BUN 2,7 och SN 0,6). 

För 2019 görs bedömningen att socialnämnden klarar den utökade kostnaden på 200 tkr inom 
budgetram. Barn- och utbildningsnämnden omfördelar 400 tkr, som skulle bekostat ny paviljong i 
Johannesbergsparken, till utökade kostnader för skolskjuts. För att täcka resterande 900 tkr inom 
budgetram strävar barn- och utbildningsnämnden att balansera ökningen mot volymer o/e en lägre 
kostnadsutveckling inom sitt ansvarsområde. 

För 2020 kommer ytterligare medel att behöva tillskjutas nämnderna o/e att en omprioritering inom 
ansvarsområdet genomförs.
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Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande beslut val av leverantör i upphandling samhällsbetalda resor, 2019-01-04

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

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

För kännedom: Ulrika Strandberg, chef Utbildningsförvaltningen, 
ulrika.strandberg@vaxholm.se 
Agneta Franzen, socialchef, agneta.franzen@vaxholm.se                           
Rebecca Borg, enhetschef myndighetsutövning, rebecca.borg@vaxholm.se 
Alexander Wahlstedt, teknisk chef, alexander.wahlstedt@vaxholm.se
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§ 3 Upphandling: Drift av linfärja Vaxön – Vaxholms kastell

Kommunstyrelsens beslut
Till leverantör av driftsentreprenad av linfärjan väljs Antrophia Rederi AB, organisationsnummer 
559043-9435.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 november 2018 bordlades ärendet och behandlas igen 
vid dagens sammanträde.

Rubricerad upphandling har genomförts som en öppen upphandling reglerad i lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling, LOU.  Upphandlingen omfattar drift (att köra) av linfärjan, Vaxholmen 
(Dagny), registerbeckning SFKY, mellan landsidan i Vaxholm och Vaxholms kastell. Färjelinjen 
möjliggör miljövänliga transporter mellan öarna genom nyttjande av Trafikverket Färjerederiets 
linfärja Vaxholmen.

Avtalstiden omfattar 3 sommarsäsonger med option på två vintersäsonger. Första 
sommarsäsongen omfattar tiden 18 maj -15 september 2019 med en föregående inkörningsperiod 
om en månad. Turtätheten beräknas till 15 minuter och pågår mellan 10.00 – 21.45 med några få 
undantag. Vardagar under maj och september går färjan mellan 10.00-17.45.

Kostnad  per sommarsäsong:
1, 2 350 592,83 SEK
2, 2 378 096,33 SEK
3, 2 405,851,91 SEK

I föreslagen budget för 2019 finns 1,5 mkr anslaget för linfärjan. Biljettintäkten är uppskattad till 1,3 
mkr, entreprenadkostnad enligt anbud 2,4 mkr samt kringkostnader 0,5 mkr, vilket ger en 
sammanlagd kostnad om 1,6 mkr. En mindre omdisponering av KS budget om 0,1 mkr skulle 
möjliggöra en drift av linfärjan. 

Yrkanden
Jan-Olof Schill (S) och Lars Lindgren (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Anna-Lena Nordén (WP) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag. 

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

Reservationer
Anna-Lena Nordén anmäler för (WP) skriftlig reservation mot beslutet i enlighet med bilaga 1 till 
protokollet. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2018-11-29/§ 140
Tjänsteutlåtande 2018-11-29
Individuell rapport inför tilldelning.
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Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikaela Loden, kommunledningskontoret                                                   

Alexander Wahlstedt, tekniska enheten

För kännedom: Birgitta Johansson, kommunledningskontoret                                                                
Marie Wiklund, kommunledningskontoret
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§ 4 Firmatecknare i Vaxholms stad 2019

Kommunstyrelsens beslut
1. Firmateckningsrätten utövas av kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C) alternativt 

kommunstyrelsens vice ordförande Jan-Olof Schill (S), alternativt förtroendevald som utsetts till 
ersättare för desamma, i förening med antingen kommunchef Marie Wiklund, ekonomichef 
Koray Kahruman, förvaltningschefer Ulrika Strandberg, Agneta Franzén eller Susanne Edén.

2. Kommunchef ensam har rätt att underteckna reguljära bank- och postärenden samt att 
kommunchef har rätt att delegera detta till annan tjänsteperson i särskild ordning.

Ärendebeskrivning
En anpassning av rätten att teckna stadens firma med anledning av personförändring. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Firmatecknare i Vaxholms stad, 2018-12-27

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Kommunledningskontoret, 
Ekonomienheten, 
Utbildningsförvaltningen, 
Socialförvaltningen, 
Stadsbyggnadsförvaltningen
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§ 5 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 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 
3 2018, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för socialtjänstlagen (SoL) har två beslut om beviljande av särskilt boende inte 
verkställts. De enskilda är erbjudna insatsen utanför kommunen men har tackat nej till en extern 
placering utanför Vaxholm. Handläggare bevakar och följer upp. 

Inom lagrummet för LSS har två beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice inte verkställts med anledning av att utförare inte hittat lämpliga kontaktpersoner och 
avlösare. Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av korttidsvistelse inte verkställts med 
anledning av att den enskilde tackade nej till det första erbjudandet. Den enskilde har nu tackat ja till 
det andra erbjudandet och beslutet kommer att verkställas innan årsskiftet 2018/2019. 

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 181128, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende 187 + 168 0 2

Datum 181128, lagrum LSS

Bifall kontaktperson 144 + 166 2 0

Bifall avlösarservice 184 1 0

Bifall korttidsvistelse 174 0 1

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2018-12-11/§ 101
Tjänsteutlåtande, Rebecca Borg, 2018-11-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Revisorerna
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§ 6 Val och entlediganden - Val av AU/PLU/NB 2019

Val av arbetsutskott med (7 ledamöter och 7 ersättare) med mandatperiod 2019-01-01 – 2019-12-31

Ledamöter:
Malin Forsbrand (C), ordförande
Jan-Olof Schill (S), 1:e vice ordförande
Lars Lindgren (M), 2:e vice ordförande
Michael Baumgarten (L)
Tina Runhem (M)
Anna-Lena Nordén (WP)
Peter Lindqvist (WP)

Ersättare:
Adrian Brunkhorst (C)
Jan Reuterdahl (L)
Anders Garstål (S)
Per-Eric Grön (M)
Henrik Thunell (M)
Carl-Magnus Broström (WP)
Vakant (WP)

Val av planeringsutskott med (7 ledamöter och 7 ersättare) med mandatperiod 2019-01-01 – 2019-12-31

Ledamöter:
Malin Forsbrand (C), ordförande
Jan-Olof Schill (S), 1:e vice ordförande
Lars Lindgren (M), 2:e vice ordförande
Jan Reuterdahl (L)
Tina Runhem (M)
Anna-Lena Nordén (WP)
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP)

Ersättare:
Fredrik Östman (C)
Michael Baumgarten (L)
Bengt Sandell (S)
Vakant (M)
Vakant (M)
Carl-Magnus Broström (WP)
Vakant (WP)
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Val av näringslivsberedning med (5) ledamöter och med mandatperiod 2019-01-01 – 2019-12-31

Ledamöter:
Anders Garstål (S), Ordförande
Fredrik Östman (C) 
Jan Reuterdahl (L)
Vakant (M)
Anna Lena Nordén (WP)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen väljer arbetsutskott, planeringsutskott och näringslivsberedning med ettårig 
mandatperiod. Valen avser 2019.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Kristoffer Staaf, klk 
Anette Lingesund, klk
Mikaela Lodén, näringslivansvarig
Löneenheten
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§ 7 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut
Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut:

Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 36-39/2018

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

Handlingar
Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 36-39/2018
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§ 8 Insynsplatser i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om insynsplatser i kommunstyrelsen för partier som är 
representerade i kommunfullmäktige men inte tagit plats i kommunstyrelsen och återkomma med 
redovisning till nästkommande sammanträde. 

Ärendebeskrivning
Efter yrkande från Michael Baumgarten (L) har rubricerat ärende lagts till på dagordningen vid dagens 
sammanträde. 

Yrkanden
Michael Baumgarten (L), Lars Lindgren (M), Adrian Brunkhorst (C), Sara Strandberg (V), Lisbeth 
Hjalmarsson Grunditz (WP) och Jan-Olof Schill (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan 
om insynsplatser i kommunstyrelsen för partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte 
tagit plats i kommunstyrelsen och återkomma med redovisning till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden finner bifall till yrkandet. 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristoffer Staaf
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§ 9 Trafikverkets vägplan - Engarns vägskäl

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår yrkande om överklagande avseende vägplan för Engarns vägskäl. 

Ärendebeskrivning
Efter yrkande från Sara Strandberg (V) har rubricerat ärende lagts till på dagordningen vid dagens 
sammanträde.  

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att Trafikverket ska meddelas att kommunen avser överklaga vägplanen för 
Engarns vägskäl.

Peter Lindqvist (WP) yrkar bifall till Sara Strandbergs (V) yrkande. 

Jan-Olof Schill (S), Lars Lindgren (M) och Adrian Brunkhorst (C) yrkar avslag på Sara Strandbergs (V) 
yrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena var för sig och finner att kommunstyrelsen avslår Sara Strandbergs (V) yrkande. 
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