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§ 55 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut
Lars Lindgren (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast 
den 8 maj 2019.

Föredragningslistan fastställs. 

Yrkanden

Ordföranden yrkar att Lars Lindgren (M) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet senast den 8 maj 2019 samt att föredragningslistan fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

3



Protokoll Kommunstyrelsen
2019-05-02

Änr KS 2015/210.214
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 57 Avsluta detaljplanearbetet för del av Vaxön 1:26 och Bävern 1,
Dp 414

Kommunstyrelsens beslut
Detaljplanearbetet för del av Vaxön 1:26 och Bävern 1, Dp 414, avslutas. 

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i mars 2016 i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja detaljplanering 
för del av Vaxön 1:26, KS 2016-03-23 §25. Syftet med detaljplaneringen var att bygga små bostäder som 
bland annat skulle kunna användas för nyanlända.

Planområdet innehåller föroreningar från en före detta deponi/soptipp, varför ett flertal miljötekniska 
markundersökningar har gjorts och en rapport med fördjupad riskbedömning med åtgärdsförslag tagits 
fram. Enligt rapporten skulle det vid exploatering av området behövas en schaktsanering av både del av 
Vaxön 1:26 och Bävern 1. Den totala kostnaden för detta beräknas till närmare 16,8 miljoner kronor

I det fall detaljplanearbetet avslutas och inga markarbeten sker, så behöver fastigheterna inte saneras 
enligt rapporten med åtgärdsförslag. Ett kontrollprogram där provtagningar för grundvatten görs med 
jämna mellanrum behöver upprättas. Provtagningarna syftar till att kontrollera spridningen av 
föroreningar via grundvattnet och bedöms kosta cirka 360.000 kronor.

Sammantaget bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen att kostnaderna för sanering är alltför höga för att 
motivera möjligheten att bygga 20-25 småbostäder och att möjliggöra för annan markanvändning där 
dagens kommunhus står. Därför föreslår Stadsbyggnadsförvaltningen att planarbetet avslutas och att 
fastigheterna inte ska exploateras vidare.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU § 15/2019-04-24
Avslutande av detaljplanearbetet för del av Vaxön 1:26, Tjänsteutlåtande 2019-04-02
Dp 414 Fördjupad riskbedömning samt åtgärdsförslag av fastigheter Bävern 1 och del av Vaxön 1:26 - 
Rapport, 2019-02-15
Mätning av inomhusluft i befintlig byggnad på fastigheten Bävern 1, Vaxholm, 2018-09-11

Kopia på beslutet till
Samtliga handlingar i ärendet skickas med till:

För kännedom: Per Blinck, sbf
Alexander Wahlstedt, sbf
Lena Alserud, klk
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 58 Reinvestering av Vaxholms kajer

Kommunstyrelsens beslut
Ett investeringsprojekt påbörjas för reinvestering av Vaxholms kajer inom kommunstyrelsens 
investeringsbudget under 2019 för att rymma kostnader för planering och utredning.

Ärendebeskrivning
Tekniska enheten har genomfört en geoteknisk undersökning via en dykbesiktning av befintliga kajer i 
Söderhamnen och Österhamnen, från gästhamnen till Cronhamnsplan. En oberoende part har granskat 
underlaget från den geotekniska undersökningen samt utrett återkommande sättningar och ”potthål” 
på närliggande gator.

Efter att resultatet av besiktningarna presenterats har också en kompletterande utredning beställts för 
att kunna bedöma eventuellt behov av restriktioner för belastning av det kajområde som trafikeras av 
Waxholmsbåtstrafik. 

Under arbetet med den första geotekniska undersökningen konstaterades det att kajkonstruktionen vid 
Cronhamnsplan var i så dåligt skick att delar av den omedelbart behövde stängas av. Ett beslut togs i 
januari att tillfälligt, under fortsatt utredning, stänga av både för belastning av t ex parkering av bilar och 
för gångtrafik. Området är fortfarande avstängt. Ett ställningstagande till eventuell fortsatt avstängning 
och/eller åtgärder kommer att tas inom kort.

En säkerhetszon på kajen har nyligen målats upp på kajen för att förtydliga att inga lastfordon får stå 
närmare kajkanten än så. Skyltar kommer att sättas upp. Waxholmsbolaget är informerade om behovet 
av säkerhetszon. Troligen kommer zonen behöva breddas när resultatet från utredningen har 
presenterats. 

En dialog med Stockholms hamnar har inletts. Vaxholms stad har erbjudits hjälp av dem i arbetet med 
kajerna, genom att de kan agera bollplank, förmedla kontakter och kommentera framtagna rapporter. 
Stockholms hamnars representanter påpekar att det finns ett akut behov av att åtgärda kajernas skick, 
och de rekommenderar Vaxholm att etappindela arbete och börja med kajen vid hotellhörnan.

Stockholms hamnar uppskattar kostnaden för att åtgärda det undersökta kajområdet till mellan 150 och 
200 miljoner, varav 30-40 miljoner är åtgärder för första etappen. Planering för etapp 1 behöver starta 
genast och åtgärderna ska påbörjas senast i början av 2020. Planering behöver ske i samråd med bland 
annat Waxholmsbolaget för minsta påverkan på trafiken. Idag saknas kompetens att driva projekt av 
detta slag i förvaltningen. 

Tidigare har ett arbete med program för att gestaltningsmässigt utveckla kajområdet bedrivits. Nu när 
det finns behov av reinvestering aktualiseras lämpligen delar av detta program.

Yrkanden
Mikael Baumgarten (L) yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

Reservationer
Waxholmspartiet genom Anna-Lena Nordén (WP) reserverar sig mot beslutet i enlighet med 
bilaga 3 till protokollet.
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Handlingar
Protokollsutdrag PLU § 14/2019-04-24
Tjänsteutlåtande – Reinvestering av Vaxholms kajer 2019-04-04
Söderhamn och Österhamn, uppdragsnummer 4974, rev 2019-02-25

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

Alexander Erichsen, klk

För kännedom: Jeanette Kävrestad Jonsson, sbf
Susanne Edén, sbf
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..……………………..
Justerare

§ 59 Vaxö skolas slöjdlokaler- genomförandebeslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Exploateringsenhetens förslag till utformning av fristående byggnad på Terra Nova 6

innehållande slöjdlokaler, tre klassrum samt råyta för två framtida klassrum godkänns.

2. Exploateringsenheten får i uppdrag att återkomma med förslag till förfrågningsunderlag för
godkännande via ett upphandlingsbeslut.

Ärendebeskrivning
Exploateringsenheten återkommer nu i enlighet med kommunstyrelsens beslut, KS 2018-02-08 § 4, i 
vilket enheten fick i uppdrag att ta fram förslag till lösning samt att återkomma med begäran om ett 
genomförandebeslut.

Exploateringsenheten har i sin utredning fastställt den bästa utformningen av den tillkommande 
byggnaden utifrån skolans behov och den möjliga ytan för placering av denna.

Exploateringsenheten föreslår att ett genomförandebeslut fattas samt att enheten får i uppdrag att 
återkomma med förslag till förfrågningsunderlag för godkännande i ett upphandlingsbeslut.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU § 19/2019-04-24
Tjänsteutlåtande 2019-04-05, ”Vaxö skola slöjdlokaler – genomförandebeslut”
Nybyggnadskarta Terra Nova 6, dat 2017-08-18
Nybyggnad fasad mot söder, A-40.3-002, dat 2019-01-31

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf

Richard Hallman, sbf
Per Blinck, sbf
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§ 60 Tillfälligt behov utökade lokaler Kronängsskolan -
genomförandebeslut

Kommunstyrelsens beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillse Kronängsskolans behov av utökade lokaler 
genom att tillse dessa på plan 3 i Kores, Fotbollen 1.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen återkommer nu i enlighet med ärende KS PLU 2018-05-23 § 22 i vilket 
förvaltningen fick i uppdrag att utreda den mest lämpade lösningen för Kronängsskolans ökade behov av 
lokaler för läsåren 2019/2020 och 2020/2021.

Stadsbyggnadsförvaltningen har i sin utredning fastställt att den bästa lösningen är att inreda klassrum i 
byggnaden ”Kores” på fastigheten Fotbollen 1. Byggnadens närhet till Kronängsskolan samt dess 
konstruktion gör den till det bäst lämpade alternativet för att lösa behovet.

Fastigheten är idag ej planerad som skolfastighet varvid tillfälligt lov har sökts.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att ett genomförandebeslut fattas och att exploateringsenheten får 
i uppdrag att med hjälp av ramavtalade entreprenörer tillse Kronängsskolans utökade behov av lokaler i 
föreslagen byggnad.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU § 17/2019-04-24
Tjänsteutlåtande 2019-04-05, ”Tillfälligt behov utökade av lokaler för Kronängsskolan – 
Genomförandebeslut”

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf

Richard Hallman, sbf
Per Blinck, sbf
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§ 61 Yttrande över trafikförändringar i SL-trafiken och
Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20)

Kommunstyrelsens beslut
Yttrande över remiss inför Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 
2019/2020 (T20) godkänns med tilläggen:

 Bättre synkronisering behövs avseende linjerna 682/670 och 670/688.
 Utökad turtäthet önskas gällande trafikering Överby – Söderhamnsplan.

Ärendebeskrivning
Trafikförvaltningen har skickat en remiss om trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets 
trafik 2019/2020. Remissen innehåller förslag avseende bland annat turtäthet, linjesträckningar och 
trafikeringstid. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det är viktigt att attraktiva kommunikationer på land och vatten 
utvecklas i kommunen, vilket också bidrar till ett ökat hållbart resande i Vaxholm och har koppling till 
målet livsmiljö. 

Trafikförvaltningen föreslår förändrad linjesträckning och minskad turtäthet på en av kommunens 
busslinjer, linje 689. Förvaltningen är positiv till linjesträckningen men är negativ till den minskade 
turtätheten. 

För sjötrafiken föreslås samma förändringar som föregående år – en mer likartad turlista över 
årstiderna och utökad vintertrafik ifall isbrytningsförbud upphävs. Försöket med SL:s period-
biljetter ska även utvärderas. Stadsbyggnadsförvaltningen är positiv till dessa förslag. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har därtill föreslagit fler förbättringar av busstrafikens turtäthet. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag.

Sara Strandberg (V) yrkar på ett tillägg om att bättre synkronisering avseende linjerna 670/688 behövs.

Ordföranden finner bifall till planeringsutskottets beslutsförslag med Sara Strandbergs (V) 
tilläggsyrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU § 18/2019-04-24
Tjänsteutlåtande 2019-04-09, Yttrande över Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets 
trafik 2019/2020 (T20)
Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20)

Kopia på beslutet till
För kännedom: Trafikförvaltningen, registrator.tf@sll.se, uppge diarienummer TN 2018-1821 

samt Vaxholms stad i ärendemeningen. (Tjänsteutlåtande 2019-04-09, 
Yttrande över Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 
2019/2020 (T20), ska expedieras tillsammans med beslutet till remissinstansen)
Susanne Edén, sbf
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..……………………..
Justerare

§ 62 Revidering av Vaxholm stads inköps- och upphandlingspolicy

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reviderad upphandlings- och inköpspolicy för Vaxholms stad antas. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad nuvarande upphandlings- och inköpspolicy är från 2011. Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) uppdaterades under 2017. Uppdateringen syftade till att anpassa lagen efter ett nytt EU-direktiv. 

I ljuset av den uppdaterade lagen samt i syfte att utveckla och förbättra Vaxholms inköps- och 
upphandlingsverksamhet revideras policyn. Policyn bejakar dessutom Upphandlingsmyndighetens 
inriktningar avseende miljö, hållbarhet och livscykelkostnader. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 25/2019-04-24
Tjänsteutlåtande, Kamrul Islam, 2019-04-04
Upphandlings- och inköpspolicy för Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kamrul Islam, klk upphandlingsenheten

För kännedom: Koray Kahruman, klk
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..……………………..
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§ 63 Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2019

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ansvar3
Utfall 

jan-mar 
2019

Budget 
jan-mar 

2019

Budgetavv 
jan-mar 

2019

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019 Avvikelse

115 KS-Kommunledning -18 828 -18 706 -122 -76 836 -75 836 -1 000

217 Socialnämnd -42 952 -44 186 1 234 -175 937 -178 937 3 000
315 Barn och 
utbildningsnämnd -85 543 -85 885 342 -345 730 -348 030 2 300

411 Stadsbyggnad -1 312 -1 400 88 -5 801 -5 801 0

514 Teknik, Fritid -13 850 -13 721 -129 -49 238 -49 238 0

Delsumma verksamheter -162 485 -163 897 1 412 -653 542 -657 842 4 299

112 KS Finans 167 587 169 416 -1 829 671 065 677 666 -6 600

Total 5 102 5 519 -417 17 523 19 824 -2 301

Utfallet för januari-mars är 5,1 mnkr vilket är ett underskott mot budget på -0,4 mnkr. Helårsprognosen 
är 17,5 mnkr i resultat vilket understiger budgeten med -2,3 mnkr. 17,5 mnkr i resultat som andel av 
skatteintäkter är 2,5%.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -0,1 mnkr. Det som drar ned resultatet för Kommunstyrelsen 
är likt föregående år advokatkostnader för tvisten staden har med en byggentreprenör till Campus 
idrottshall. De beräknade advokatkostnaderna ligger på 2,0 mnkr. Överskottet i övriga verksamheter 
väger till viss del upp mot underskottet som advokatkostnaderna medför. Helårsprognosen är ett 
underskott mot budget på -1,0 mnkr.

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 1,2 mnkr men det finns variationer mellan olika verksamheter. 
Äldreomsorgen visar ett underskott inom tre områden, hemtjänsten, korttidsboendet och särskilt 
boende. Underskottet på hemtjänsten samt det prognostiserade underskottet är i huvudsak beroende 
på högre snittkostnader per hemtjänsttimme. Underskottet på korttidsboende är till största del 
beroende på högre volymer av externa korttidsplaceringar. Inom särskilt boende har vi högre 
dygnskostnader som vägs till viss del upp av lägre volymer av boendedygn på externa särskilda boenden. 
Äldreomsorgens underskott vägs upp mot ett överskott i totalen till följd av färre missbruksplaceringar 
och barnplaceringar inom individ- och familjeomsorgen. Helårsprognosen är ett överskott mot budget 
på 3,0 mnkr. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott på 0,3 mnkr. Det finns däremot variationer mellan 
olika verksamhetsområden. Egen regin visar ett underskott fram till mars månad men förvaltningen 
jobbar vidare med att nå en budget i balans. Gymnasieverksamheten visar också ett underskott 
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Ordförande
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Justerare

framförallt med anledning av att elever väljer dyrare gymnasieprogram. Underskotten i egen regin och 
gymnasieverksamheten vägs upp mot lägre volymer inom förskoleverksamheten. Helårsprognosen är 
ett överskott mot budgeten på 2,3 mnkr. 

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden visar ett överskott på 0,1 mnkr. Helårsprognosen är en budget i balans.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett underskott på -0,1 mnkr. Underskottet fram till mars 
månad beror framförallt på kostnader kopplade till stormen Alfrida. Helårsprognosen är en budget i 
balans. 

Finansansvaret

Finansansvaret visar ett underskott på -1,9 mnkr fram till mars månad. Helårsprognosen visar ett 
underskott på -6,6 mnkr. Underskottet beror dels på ökade pensionskostnader till följd av KPA-Pensions 
reviderade prognos och dels på en försämrad skatteprognos för året.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 24/2019-04-24
Tjänsteutlåtande 2019-04-10, Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2019

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

§ 64 Firmatecknare i Vaxholms stad 2019

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

kommunstyrelsens vice ordförande Anders Garstål (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, Kristoffer Staaf, 2019-04-23

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet 

För kännedom: Kommunledningskontoret, 
Ekonomienheten, 
Utbildningsförvaltningen, 
Socialförvaltningen, 
Stadsbyggnadsförvaltningen
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1 av 1
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..……………………..
Justerare

§ 65 Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen
2021-2027

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande delegeras att i samråd med KS-presidiet besluta om att anta 
förvaltningens svar, gällande Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 
2021-2027, som kommunstyrelsens eget.

Ärendebeskrivning
Region Stockholm bjuder in länets kommuner att utifrån framtaget arbetsmaterial lämna kommunernas 
samlade förslag till ytterligare förtydligande gällande regionala prioriteringar ur kommunsektors-
perspektivet.

Svaren behöver lämnas till Region Stockholm senast den 15 maj 2019. Ärendet inkom till Vaxholms stad 
först 16 april, vilket omöjliggör ett utarbetat förslag till kommunstyrelsens sammanträde 2 maj. 
Kommunstyrelsens ordförande föreslås därför ges mandat att fatta beslut i kommunstyrelsens namn.

Yrkanden
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg om att kommunstyrelsens 
ordförande delegeras att ”i samråd med KS-presidiet” besluta om att anta förvaltningens svar som 
kommunstyrelsens eget. 

Ordföranden finner bifall till Lars Lindgrens yrkande.

Reservationer
Waxholmspartiet genom Anna-Lena Nordén (WP) reserverar sig mot beslutet.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2019-04-18
Regional Missiv Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021 – 2027
Arbetsmaterial Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021 – 2027

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Susanne Edén, stadsbyggnadschef            

Marie Wiklund, kommunchef
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-05-02

Änr KS 2018/183.110
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 66 Val och entlediganden

Kommunstyrelsens beslut
Entlediganden:
Jan-Olof Schill (S) entledigas från sina uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens planeringsutskott från och med 6 maj 2019.

Anders Garstål (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott från 
och med 6 maj 2019. 

Fyllnadsval:
Anders Garstål (S) väljs till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens 
planeringsutskott med fastställd mandatperiod 2019-05-06 – 2019-12-31 samt till 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens planeringsutskott med fastställd mandatperiod 
2019-05-06 – 2019-12-31. 

Bengt Sandell (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott med fastställd mandatperiod 
2019-05-06 – 2019-12-31. 

Fyllnadsval:

Till politiskt redaktionsråd för tidningen Viktigt i Vaxholm med fastställd mandatperiod 
2019-05-06 – 2019-12-31 väljs:

Bengt Sandell (S) 

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kansliet

Lina Sundgren, löneenheten
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-05-02 

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 67 Redovisning av utestående uppdrag

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har uppdaterat listan med utestående uppdrag per 2019-04-29.

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

Handlingar
Utestående uppdrag per 2019-04-29
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-05-02

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 68 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut
Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut:

Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 4-8/2019

AU/2019-04-24 §§ 23-25

PLU/2019-04-24 §§ 12-20

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

Handlingar
Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 4-8/2019
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