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Ordförande
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Justerare

§ 69 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP)) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast 
den 12 juni 2019.

Närvaro för Anders Haglund, Lars Siggelin, Ingrid Ekstedt samt Ingemar Visteus/revisorer Vaxholms stad 
godkänns.

Föredragningslistan fastställs med tillägg av två ärenden. Ärende ”Ledighet för kommunstyrelsens 
ordförande” som nr. 31 och ärende ”Sommarlovsaktivitet på Kastellet - biljett linfärja” som nr. 32.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) utses att tillsammans med ordföranden 
justera protokollet senast den 12 juni 2019. 

Föredragningslistan fastställs med tillägg av två ärenden. Ärende ”Ledighet för kommunstyrelsens 
ordförande” som nr. 31 och ärende ”Sommarlovsaktivitet på Kastellet - biljett linfärja” som nr. 32.

Närvaro för Anders Haglund, Lars Siggelin, Ingrid Ekstedt samt Ingemar Visteus/revisorer Vaxholms stad 
godkänns.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 70 Rekommendation kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår förslaget till rekommendation av finansieringsmodell och anser att 
finansieringen ska ske inom Sveriges kommuner och Landstings (SKL) befintliga avgiftsfinansierade 
budget.

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuners och Landstings (SKLs) styrelse rekommenderar alla kommuner att gemensamt 
finansiera viktiga förutsättningar för att säkerställa att socialtjänstens verksamheter ska kunna följa upp 
och utveckla sina verksamheter och tydligare kunna prioritera resurser och insatser till brukarnas fördel. 
För det fortsatta arbetet föreslås en särskild avgiftshöjning för insatserna. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning och styrning 
av: 

 de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård inom främst
äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för
socialtjänstens verksamheter.

 stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av
gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.

 nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem.

Arbetet kommer att pågå under åren 2020 till 2023. Den extra avgift som efterfrågas är 1,95 kr per 
kommuninvånare, årligen. Det innebär för Vaxholms stad en årlig kostnad om 23 000 kr.

Rekommendationen har behandlats i socialnämnden och nämnden har beslutat att ställa sig bakom 
rekommendationen. Socialnämnden bedömer att det är nödvändigt att anta rekommendationen för att 
få en fortsatt gemensam utveckling på området men påpekar att kostnaderna bör rymmas inom SKLs 
ordinarier medlemsavgift. 

Kommunstyrelsen menar som socialnämnden att insatserna är behövliga och ställer sig  också positiv till 
en mer samlad kunskapsstyrning. Kommunstyrelsen menar dock att kostnaderna ska rymmas inom SKLs 
ordinarie medlemsavgift och föreslår därför att Vaxholms stad inte ställer sig bakom 
rekommendationen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund 2019-05-20
Protokollsutdrag SN § 43/2019-05-21
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, SKL, 2018-12-18
Tjänsteutlåtande socialnämnden ”Gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter”, Angelica Svensson, 2019-03-29
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: registrator@skl.se ärendenummer 18/00295  

För kännedom: Agneta Franzén, socialchef Vaxholms stad 
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Protokoll Kommunstyrelsen
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Änr KS 2019/137.282
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 71 Lokalförsörjningsplan socialnämnden

Kommunstyrelsens beslut
Socialnämndens lokalförsörjningsplan överlämnas till stadsbyggnadsförvaltningen som underlag i 
stadens övergripande arbete med lokalförsörjning. 

Ärendebeskrivning
Enheten för myndighetsutövning har tagit fram en lokalförsörjningsplan som omfattar de 
verksamheteter som omfattas av socialnämnden. Planen sträcker sig fram till år 2035 och beskriver de 
framtida behov av lokaler som socialnämnden bedöms ha och ska användas som underlag i stadens 
övergripande arbete med lokalförsörjning.

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN § 44/2019-05-21
Lokalförsörjningsplan 2017-2035
Tjänsteutlåtande, Agneta Franzén, 2019-02-19 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén, Socialchef 
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Protokoll Kommunstyrelsen
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Änr KS 2019/116.734
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 72 Behov av ny lokal för daglig verksamhet LSS

Kommunstyrelsens beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med socialförvaltningen utreda möjlig 
placering och utformning av lokal för en daglig verksamhet.

Ärendebeskrivning
Personer som ingår i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) personkrets 1 och 2 har 
rätt att ansöka om insatsen daglig verksamhet. Daglig verksamhet syftar till att ge den enskilde 
stimulans, utveckling, meningsfullhet samt gemenskap och verksamheten ska utformas i samråd med 
den enskilde. 

I Vaxholms stad bedrivs genom Olivia omsorg daglig verksamhet på två olika platser med olika inriktning.
På Hamngatan på Vaxön bedrivs en verksamhet som är arbetsinriktad och på Rindö bedrivs en 
upplevelsebaserad verksamhet för personer med större omvårdnadsbehov. Totalt är det 15 personer 
som har sin dagliga verksamhet i Vaxholms stad. Ytterligare 10 personer är av olika anledningar 
beviljade daglig verksamhet utanför kommunen vilket betyder att det finns ett behov av att kunna utöka 
den dagliga verksamheten inom staden. 

Lokalerna på Rindö är inte optimala ur varken lokaliserings- eller ändamålssynpunkt och förvaltningen 
bedömer att verksamheten bör flyttas till en mer centralt belägen lokal, som är anpassad till 
målgruppens behov och som minskar brukarnas restid. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN § 45/2019-05-21
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-05-20

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt

För kännedom: Agneta Franzén, sf
Camilla Lundholm, sf 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/130.739
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 73 Rekommendation: Samverkan gällande personer med
missbruk/beroende av spel om pengar, tilläggsöverenskommelse

Kommunstyrelsens beslut
Tilläggsöverenskommelse gällande samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om 
pengar antas. 

Ärendebeskrivning
Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har tagit fram ett förslag till en överenskommelse 
mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om samverkan kring personer med 
missbruk/beroende av spel om pengar.

Överenskommelsen är en tilläggsöverenskommelse till överenskommelserna "Samverkan kring personer 
med missbruk/beroende"  och "Samverkan kring personer med psykisk sjukdom/psykisk 
funktionsnedsättning". Genom tilläggsöverenskommelsen uppfylls kraven i lagstiftningen sedan den 1  
januari 2018 om en överenskommelse mellan kommun och landsting om samarbete omkring personer 
som har ett missbruk/beroende av spel om pengar.

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN § 42/2019-05-21
Tjänsteutlåtande, Lorentz Ogebjer, 2019-05-15
Tilläggsöverenskommelse, Region Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf 

Lorentz Ogebjer, sf              

För kännedom: Agneta Franzén, sf 
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Protokoll Kommunstyrelsen
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Änr KS 2019/122.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 74 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2019

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 
1 2019, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för SoL har tre beslut om beviljande av särskilt boende inte verkställts inom tre 
månader efter beslut. De enskilda är erbjudna insatsen utanför kommunen men samtliga har tackat nej 
till extern placering utanför Vaxholm. Handläggare bevakar och följer upp. Den enskilde som 2019-03-31 
hade väntat 291 dagar har nu tackat ja till en intern placering inom Vaxholms stad och beslutet kommer 
att verkställas under april 2019. 

Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice i hemmet inte verkställts. Detta med anledning av att den externa leverantören för 
verkställande inte har hittat lämplig kontaktperson och avlösare än. 

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 190331, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende  291 + 174 + 122  2  1

Datum 190331, lagrum LSS

Bifall kontaktperson  289  1  0

Bifall avlösarservice  307  1  0

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN § 34/2019-04-23
Tjänsteutlåtande 2019-04-08, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kommunstyrelsen
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/75.512
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 75 Återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen om
samhällsbetalda resor

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 10 januari 2019/§ 2 gett barn- och utbildningsnämnden uppdraget att se över 
riktlinjer för skolskjuts och socialnämnden att se över riktlinjer för turbundna resor.

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 18 mars 2019 antagit reviderade riktlinjer för 
skolskjuts i § 16 samt antagit riktlinjer för trafikmognad relaterat till trafikförhållanden i § 15. 

Socialnämnden har vid sammanträde den 23 april 2019 i § 32 fastställt nya riktlinjer för turbundna resor.

De fastställda riktlinjerna från bägge nämnderna överlämnas till kommunstyrelsen för information.

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

Handlingar
Protokollsutdrag BUN § 16/2019-03-18, Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Vaxholms stad, revidering 
2019 (med bilagor)
Protokollsutdrag BUN § 15/2019-03-18, Riktlinjer för trafikmognad relaterat till trafikförhållanden (med 
bilagor)
Protokollsutdrag SN 2019-04-23/§ 32, Svar på uppdrag från KS- reviderade riktlinjer för turbundna resor 
(med bilagor)

Kopia på beslutet till
För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2018/75.008
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 76 Svar på motion från Vänsterpartiet (V): Förlängt kommunalt
bostadsansvar för nyanlända barnfamiljer

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Motionen avslås.

2. Socialnämnden får i uppdrag att utreda konsekvenserna och möjligheterna av att förlänga
bostadskontrakten med sex månader åt gången upp till totalt tre år för nyanlända familjer med
barn om det finns synnerliga skäl.
Socialnämnden får vidare i uppdrag att utreda och föreslå vad som kan ingå i synnerliga skäl.

Ärendebeskrivning
Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att nyanlända familjer med minderåriga barn som anvisats 
till Vaxholm ska få behålla sitt bostadskontrakt med kommunen i minst fem år innan de avhyses. 

Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
(bosättningslagen) i kraft och Migrationsverket började då anvisa nyanlända till landets kommuner, det 
rör personer med såväl tillfälligt som permanent uppehållstillstånd. Under år 2018 tog Vaxholms stad 
emot 37 personer och för år 2019 är siffran 33 personer. Eftersom det råder bostadsbrist samtidigt som 
kravet på att ta emot nyanlända finns kvar tillhandahåller Vaxholm stad bostad under två år, enligt 
nuvarande lagkrav.

Att gå från individuella bedömningar enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för nyanlända familjer med barn 
som inte har ordnat egen bostad efter etableringstiden till generella bestämmelser om rätt till 
bostadskontrakt i fem år skulle förutom ekonomiska konsekvenser även skapa svårigheter att fortsatt 
ordna bra bostäder till nya familjer med barn som anvisas till Vaxholm stad. Detta skulle vidare innebära 
ett avsteg från likabehandlingsprincipen då Vaxholm stad inte tillhandahåller motsvarande stöd för 
andra barnfamiljer.

Utifrån ovanstående förslår förvaltningen att motionen avslås.   

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att motionen ska bifallas.

Fredrik Östman (C) yrkar att motionen ska avslås med ett tilläggsyrkande om att ”I det fall 
kommunfullmäktige avslår motionen får socialnämnden i uppdrag att utreda konsekvenserna och 
möjligheterna av att förlänga bostadskontrakten med sex månader åt gången upp till totalt tre år för 
nyanlända familjer med barn om det finns synnerliga skäl. 
Socialnämnden får vidare i uppdrag att utreda och föreslå vad som kan ingå i synnerliga skäl.”  

Michael Baumgarten (L), Waxholmspartiet genom Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) stöder Fredrik 
Östmans (C) yrkande.

Tina Runhem (M) yrkar avslag på motionen samt lagt tilläggsyrkande.

Ajournering kl. 18:50-19:00
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Protokoll
2019-06-04

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer först proposition på om motionen ska bifallas eller avslås och finner bifall till att 
motionen ska avslås.

Ordföranden ställer sedan proposition på om Fredrik Östmans (C) tilläggsyrkande ska bifallas eller avslås 
och finner bifall till lagt tilläggsyrkande.

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller Fredrik Östmans (C) tilläggsyrkande. 

Nej röstar: den som avslår Fredrik Östmans (C) tilläggsyrkande.

Omröstningsresultat
Ja= Anders Garstål (S), Fredrik Östman (C), Michael Baumgarten (L), Anna-Lena Nordén (WP), 
Peter Lindqvist (-), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP), Sara Strandberg (V) samt Malin Forsbrand (C).

Nej= Henrik Thunell (M), Tina Runhem (M) samt Per-Eric Grön (M).

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 8 ja-röster mot 3 nej-röster bifaller Fredrik Östmans (C) 
tilläggsyrkande.

Reservationer
Moderaterna genom Tina Runhem (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande 
(bilaga 1 till protokollet). 

Handlingar
Protokollsutdrag SN § 31/2019-04-23
Tjänsteutlåtande, Lorentz Ogebjer, 2018-02-06 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf 

För kännedom: Agneta Franzén
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/57.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 77 Antagande av Samverkan Stockholmsregionen gemensam
målbild 2019-2020

Kommunstyrelsens beslut
Gemensam målbild 2019–2022 - Samverkan Stockholmsregionen antas. 

Ärendebeskrivning
Samverkan Stockholmsregionen är en gemensam satsning mellan samhällsaktörer i Stockholmsregionen 
som vill verka för en trygg, säker och störningsfri region. Gemensam målbild 2019–2022 - Samverkan 
Stockholmsregionen tydliggör fokus och prioriteringar för den aktörsgemensamma verksamheten för 
åren 2019–2022. Målbilden sammanfattar förutsättningarna för det aktörsgemensamma arbetet i 
Samverkan Stockholmsregionen men utgör även styrning under perioden. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 29/2019-05-22
Tjänsteutlåtande, Peter Kjellman, 2019-05-08
Gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen, Målbild SSR Länsstyrelsen i Stockholm, 
Bilaga - modellbeskrivning, Samverkan Stockholmsregionen, Bilaga - gemensamma förmågor, 
Samverkan Stockholmsregionen 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Peter Kjellman, beredskapssamordnare, klk

Johan Nordenmark, säkerhetschef, klk

För kännedom: patrik.ahnberg@lansstyrelsen.se 
Marie Wiklund, kommunchef, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/121.026
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 78 Policy mot hot, våld och trakasserier

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Policy mot hot, våld och trakasserier antas.

Ärendebeskrivning
Policyn visar Vaxholms stads viljeyttring samt inställning till hur vi ser på och agerar vid hot, våld och 
trakasserier. Utifrån den ska det vara tydligt för alla medarbetare och förtroendevalda hur vi agerar och 
vad vi kan tolerera. 

Utifrån styrdokumenten arbetar vi systematiskt och stävjande av hot och våld och trakasserier. 

Styrdokumenten kring hot, våld och trakasserier består av följande dokument

- Policy mot hot, våld och trakasserier (beslutas av kommunfullmäktige)
- Rutiner för arbetet mot hot, våld och trakasserier (praktiska rutiner på övergripande nivå, 

beslutas på tjänstepersonsnivå)
- Lokala rutiner för arbetet mot hot, våld och trakasserier (praktiska rutiner som utifrån de 

övergripande, formuleras och beslutas på verksamhets/enhetsnivå)

Arbetet att motverka och omhänderta hot, våld och trakasserier är en del av vårt arbetsmiljöarbete. För 
att markera och skicka tydliga signaler har vi en särskild policy mot hot, våld och trakasserier. Alla 
förtroendevalda och  medarbetare ska ha kunskap om och agera utifrån denna policy.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 30/2019-05-22
Tjänsteutlåtande 2019-05-09
Policy mot våld, hot och trakasserier, 2019-05-09
Rutin mot hot, våld och trakasserier, 2019-05-09

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kristina Segerborg, klk
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§ 79 Strategi för nödvatten 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Vaxholm stads strategi för nödvatten antas.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har inom ramen för kommunens ansvar i samverkan med VA-huvudman Vaxholms 
vatten AB tagit fram en strategi för nödvatten. Ansvaret är kopplat till:

 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.

 Kommunens geografiska områdesansvar
 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

Förvaltningen har, tillsammans med Roslagsvatten, sett behov av att förbättra rutinerna för 
vattendistribution och att förtydliga beslutsmandat kopplat till störningar i dricksvattenförsörjningen, 
och har successivt förbättrat rutinerna kopplat till andra kommuners erfarenheter vid stor påverkan av 
dricksvattnet.  

En strategi för vad som bör gälla om och när staden ska försörja brukare av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen med nödvatten har nu tagits fram. 

Syftet med strategin är att ge staden och Roslagsvatten stöd i bedömningen av i vilken omfattning 
nödvattenförsörjning behöver lösas utifrån olika scenarier. 

Därtill kommer Roslagsvatten att ha en uppdaterad distributionsplan för nödvatten kallad 
nödvattenplan. Nödvattenplanen kompletterar strategin och dess syfte är att beskriva organisationen för 
stadens nödvattenförsörjning samt identifierat prioriterade abonnenter inom stadens samhällsviktiga 
verksamheter. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 31/2019-05-22
Tjänsteutlåtande, strategi för nödvatten, 2019-05-09
Strategi för nödvatten Vaxholms stad.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Johan Nordenmark, klk

Frida Österdahl, Roslagsvatten (Frida.Osterdahl@roslagsvatten.se)

För kännedom: Susanne Edén, sbf
Marie Wiklund, klk
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§ 80 Tertialbokslut 1 2019

Kommunstyrelsens beslut
Tertialbokslut 1- 2019 för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Tertialbokslut 1- 2019 för Vaxholms stad godkänns.

2. Barn- och utbildningsnämnden återkopplar om en åtgärdsplan för att nå en budget i balans i 
egenregin i samband med delårsrapporten. 

Ärendebeskrivning
Tertialbokslutet har upprättats per 2019-04-30. Periodens resultat är 9,1 mnkr, vilket överstiger budget 
med 2,5 mnkr.  Helårsprognosen visar ett resultat på 17,2 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot det 
budgeterade helårsresultatet på -2,6 mnkr. 

Helårsprognosen för måluppfyllelse av målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi visar att staden 
kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under 2019. 

Helårsprognosens slutresultat utgör 2,5 procent av skatteintäkterna.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 32/2019-05-22
Tjänsteutlåtande, 2019-05-20
Tertialbokslut 1- 2019 Vaxholms stad, 2019-05-21
Tertialbokslut 1- 2019 Kommunstyrelsen, 2019-05-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

För kännedom: Kommunledningen
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§ 81 Ramärende 2020-2022

Kommunstyrelsens beslut
1. Ramärendet för åren 2020-2022 godkänns.

2. Ekonomichefen får göra redaktionella förändringar.

Ärendebeskrivning
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.

Ramärendet är ett politiskt dokument och ska utgöra plattformen för all planering och verksamhet i 
Vaxholms stad för åren 2020 till 2022.

Ramärendet ligger till underlag för nämndernas arbete att utforma ett yttrande till mål och budget. 
Därefter utarbetas ett gemensamt förslag till mål och budget för perioden 2020-2022 vilket behandlas 
politiskt under hösten 2019.

Yrkanden
Anna-Lena Nordén (WP) yrkar att ärendet återremitteras för att ramärendet ska harmoniseras 
med mittalliansens program. 

Fredrik Östman (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Ajournering kl. 19:55-20:08

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
återremitteras och finner bifall till att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som vill att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 

Nej röstar: den som vill att ärendet återremitteras. 

Omröstningsresultat
Ja= Anders Garstål (S), Fredrik Östman (C), Michael Baumgarten (L), Sara Strandberg (V) samt 
Malin Forsbrand (C). 

Nej= Anna-Lena Nordén (WP) samt Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP).

Avstår= Henrik Thunell (M), Tina Runhem (M), Per-Eric Grön (M) samt Peter Lindqvist (-).
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 5 ja-röster mot 2 nej-röster och 4 som avstår bifaller 
att ärendet ska avgöras idag och konstaterar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag i enlighet med 
Fredrik Östmans (C) yrkande.

Reservationer
Waxholmspartiet genom Anna-Lena Nordén (WP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för 
eget yrkande (bilaga 2 till protokollet). 

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 33/2019-05-22
Tjänsteutlåtande, Ramärende 2020-2022, 2019-05-15
Ramärende 2020-2022, 2019-05-15
Protokoll MBL 11 ramärendet samt bilaga 2019-05-05

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

För kännedom: Ledningsgrupp.Vaxholms.stad@vaxholm.se
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§ 82 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2019-04-30

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns likviditetsreserv för den redovisade perioden godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansverksamhet. 

Informationen nedan avser situationen per 2019-04-30.

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 2019-04-30 ett belopp på 24,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 49,6 mnkr.

Vi håller oss därmed inte inom ramen för likviditetsreserven. Anledningen till att vi inte håller oss inom 
ramen för likviditetsreserven är att vi dels saknar 3,4 mnkr i försenade momsintäkter för en månad samt 
att leverantörsskulden har minskat kraftigt sedan årsskiftet. Att leverantörsskulden minskar påverkar 
inte resultatet men har en kassaflödespåverkande effekt. 

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 12,4 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden 3 AB. 
Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr. 

4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 380,0 mnkr per 2019-04-30. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 

Av lånen löper 26 % till fast ränta, 74 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 74% till fast ränta, 26% 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 2019-04-30 är 
2,03 år.

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. 
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Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2019-04-30 är 1,61 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 2,22 %.

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 2019-04-30, samtliga med Nordea som motpart. 

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år    3 132tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    3 054 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 98,0 mnkr Nordea 
Roslagsvatten AB 2,0 mnkr Nordea
Totalt 100,0 mnkr

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

Framåtblick

SKL prognostiserar att KPIF- inflationen bedöms ligga kvar i närheten av 2 procent och att Riksbanken 
höjer reporäntan i maklig takt kommande år.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 34/2019-05-22
Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet 2019-04-30, 2019-05-10

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman klk
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§ 83 Remissvar över Kostnadsutjämningsutredningens betänkande 
(SOU 2018:74)

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har givits möjlighet att inkomma med remissvar angående 
kostnadsutjämningsutredningen (SOU 2018:74). Utredningen innehåller dels uppdateringar av inaktuella 
sifferunderlag och dels förändringar i flera faktorer som ingår i det kommunala 
kostnadsutjämningssystemet. Utredningen innebär osäkerheter i stadens ekonomiska planering då 
förändringarna föreslås träda i kraft redan år 2020.

Kostnadsutjämningen har till syfte att utjämna för skillnader i strukturellt opåverkbara kostnader. 
Kommuner som har strukturellt betingade merkostnader erhåller bidrag som finansieras av kommuner 
med förmånligare struktur. Kostnadsutjämningen är således en inomkommunal utjämning baserad på 
främst opåverkbara strukturella faktorer.

Åldersstrukturen (andel barn och äldre) har en avgörande inverkan på kostnaderna för en kommun. 
Tillägg eller avdrag i de olika modellerna i kostnadsutjämningen beror på kommunens relativa struktur i 
förhållande till riket, det vill säga skillnaden mellan den egna strukturen och riksgenomsnittet. 

Om förslaget genomförs ska Vaxholms stad betala ytterligare -3 miljoner kronor i utjämningssystemet 
jämfört med nuvarande modell. 

Förvaltningen har skrivit ett remissvar som skickas in till Finansdepartementet senast den 17 maj 2019. 

Remissvaret återfinns som bilaga i ärendet. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 37/2019-05-22
Tjänsteutlåtande, Remissvar angående Kostnadsutjämningsutredningens betänkande (SOU 2018:74), 
2019-05-09
Remissvar, Vaxholms stads remissvar angående kostnadsutjämningsutredningens betänkande (SOU 
2018:74), 2019-05-09
Remiss, Remissmissiv SOU 2018_74, 2019-02-08
Remiss, SOU 2018 74 tryck, 2019-02-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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§ 84 Upphandling Livsmedel frukt, grönsaker och potatis

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger utbildningschefen i uppdrag att godkänna upphandlingsunderlag för

upphandling av frukt, grönsaker och potatis.
2. Kommunstyrelsen ger utbildningschefen i uppdrag att besluta om val av leverantör

(tilldelningsbeslut) avseende ramavtal för leverantör av frukt, grönsaker och potatis.
3. Kommunstyrelsen ger utbildningschefen i uppdrag att teckna avtal med leverantör för frukt,

grönsaker och potatis.
4. Kommunstyrelsen ger Michael Baumgarten i uppdrag att delta i arbetet som referensgrupp för att

kunna lämna synpunkter och för att kunna lämna information till Kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen ger Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utse en ledamot att delta i

arbetet som referensgrupp för att kunna lämna synpunkter och för att kunna lämna information till 
Barn- och utbildningsnämnden.

6. Kommunstyrelsen ger Socialnämnden i uppdrag att utse en ledamot att delta i arbetet som
referensgrupp för att kunna lämna synpunkter och för att kunna lämna information till 
Socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser uppdrag att i samarbete med flertalet av kommuner i Stockholm Nordost samt Sollentuna 
upphandla en ramavtalsleverantör för frukt, grönsaker och potatis samt löpande följa upp och utvärdera 
ramavtalet. 

Ledamöter från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnd utses för att delta i 
arbetet som referensgrupp.

Ramavtalet garanterar ingen bestämd volym, utan kostnaderna uppkommer först när respektive 
verksamhet avropar från avtalet. Respektive verksamheter står också kostnaden för de uppdrag som 
avropas. 

Ramavtalet bedöms bidra till måluppfyllelse inom målområdena Kvalitet, Livsmiljö samt Ekonomi genom 
kravställning på produktkvalitet och ekologiska alternativ samt synergieffekter av Nordost samarbetet.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU §38/2019-05-22
Tjänsteutlåtande Upphandling Livsmedel frukt, grönsaker och potatis, 2019-08-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, ubf

För kännedom: Marie Wiklund, klk 
Anna Holm, klk 
Margareta Andersson, Kostchef, ubf 
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§ 85 Trafiksituationen vid Kronängsskolan, Söderfjärdsskolan och 
Resarö skola

Kommunstyrelsens beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden: 
1. Utreda trafiksituationen vid Kronängsskolan, Söderfjärdsskolan och Resarö skola.  
2. Utreda lämpliga åtgärder med beräknade kostnader för att förbättra trafiksituationen. 
3. Utreda lämpliga åtgärder med beräknade kostnader för att förbättra parkeringsmöjligheterna vid    
hämtning och lämning av barn vid skolorna.

Ärendebeskrivning
En risk som identifieras i barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2019 är att det föreligger 
en riskfylld trafiksituation vid skolorna.

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel.

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är på nivå 3 (möjlig) 
och att konsekvenserna om det sker är på en nivå 5 (mycket allvarlig).

För att arbeta för att minimera den identifierade risken beslutade barn- och utbildningsnämnden 
2019-04-29 i enlighet med förvaltningens förslag att föreslå kommunstyrelsen att ge nämnden för 
teknik, fritid och kultur i uppdrag att i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen utreda 
trafiksituationen vid Kronängsskolan, Söderfjärdsskolan och Resarö skola samt utreda lämpliga åtgärder 
med beräknade kostnader för att förbättra trafiksituationen.

Barn- och utbildningsnämnden fick under sitt sammanträde 2019-05-20 information kring 
parkeringssituationen på Resarö skola och åtgärder som har vidtagits under våren 2019 samt kommer 
att fortgå hösten 2019. Parkeringssituationen vid Resarö skola är en prioriterad fråga eftersom 
skyddsombud har larmat om att barn utsätts för trafikfara vid nuvarande parkeringssituation, samt att 
personal mötts av hot och kränkningar när de informerat om hänvisade platser för parkering. 

Uppgifter från tekniska enheten beskriver att det finns goda parkeringsmöjligheter på två 
parkeringsplatser belägna på andra sidan vägen från Resarö skola. Om alla vårdnadshavare parkerade 
där skulle det inte finnas så många bilar runt skolan vilket skulle göra trafikmiljön mycket tryggare för 
barnen.

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-20 som tillägg till fattat beslut 2019-04-29 
att föreslå kommunstyrelsen besluta: 
Nämnden för teknik, fritid och kultur i uppdrag att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden 
utreda lämpliga åtgärder med beräknade kostnader för att förbättra parkeringsmöjligheterna vid 
hämtning och lämning av barn vid skolorna.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget 
yrkande.
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Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-05-22
Protokollsutdrag BUN § 48/2019-05-20
Tjänsteutlåtande, Jenny Söderholm, 2019-05-16
Protokollsutdrag BUN § 32/2019-04-29
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-04-17

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom: Ulrika Strandberg, uf 
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§ 86 Svar på motion från Miljöpartiet avseende kommunal cykelplan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Motion angående upprättandet av en kommunal cykelplan för Vaxholm anses besvarad.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kommunövergripande trafikstrategi, inklusive 
cykeltrafik, för Vaxholms stad.

Ärendebeskrivning
Motion från Anne-Charlotte Eriksson/Miljöpartiet de gröna gällande upprättande av en kommunal 
cykelplan yrkar:

- att Vaxholms stad tar fram en övergripande kommunal cykelplan för Vaxholm med tydliga och 
prioriterade mål samt en budget för detta.  

Stadsbyggnadsförvaltning anser att kommunen bör fokusera på att ta fram en övergripande 
trafikstrategi innan en cykelplan. En trafikstrategi är ett inriktningsdokument och ska komplettera samt 
fördjupa det översiktsplan lyfter fram gällande trafik. Strategin syftar till att ta ett helhetsperspektiv om 
transportsystemet och utveckla kommunen i en mer hållbar riktning. Trafikstrategis stryka är att 
tydliggöra kommunens förutsättningar och utmaningar och hur miljöpåverkan, trygghet, tillgänglighet 
och trafiksäkerhet ska förbättras. En handlingsplan bör ingå i en trafikstrategi som fokuserar på vilka 
prioriteringar kommunen måste göra och hur åtgärder ska anpassas efter kommunens behov och 
resurser. En trafikstrategi tar hänsyn till och ska även bidra till globala, nationella och regionala mål. 
Detta för att uppnå en eftertraktad hållbar stadsutveckling i Vaxholm.

Yrkanden
Tina Runhem (M) yrkar att motionen ska anses besvarad samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram en kommunövergripande trafikstrategi, inklusive cykeltrafik, för Vaxholms stad.

Ordföranden finner bifall till Tina Runhems (M) yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU § 29/2019-05-22
Tjänsteutlåtande 2019-05-10
Motion (MP): Om kommunal cykelplan, 2019-01-25
KF 2019-02-18/§ 13

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf
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§ 87 Avsluta uppdrag fördjupad översiktsplan för Tynningö

Kommunstyrelsens beslut
Uppdraget fördjupad översiktsplan för Tynningö avslutas.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att de båda pågående översiktsplaneprocesserna samkörs och att 
arbetet med fördjupad översiktsplan för Tynningö inkluderas i arbetet med den nya översiktsplanen för 
kommunen. 

Det kommer att blir tydligare för alla kommunens medlemmar och remissinstanser med en process 
istället för två parallella översiktsplaneprocesser. Det kommer även att innebära att kommunen 
använder sina resurser betydligt mer effektivt genom att samordna de båda översiktsplaneprocesserna.

Ambitionen är att allt tänkt innehåll för den fördjupade översiktsplanen för Tynningö ska vidare med in i 
det fortsatta arbetet med översiktsplaneringen för Tynningö inom översiktsplan 2040. 

Översiktsplanens tidplan:  
- Arbete med underlag, dialog med medborgare, framtagande av plan och MKB under 

2019 samt första halvan av 2020.
- Sommar-höst 2020 samråds om översiktsplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 
- Bearbetning av plan och MKB under första delen av 2021.
- Utställning av översiktsplanen under sommaren 2021.
- Antagande i Kommunfullmäktige i slutet på 2021.

Kommunens uppdatering av VA-planen (i vilken ordning som kommunens olika områden med behov ska 
få tillgång till kommunalt vatten och avlopp) kommer att antas kring årsskiftet 2019/2020, vilket passar 
bra med översiktsplanens tidplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är fördelaktigt att samordna de båda 
översiktsplaneprocesserna och avsluta förvaltningens uppdrag  med fördjupad översiktsplan för 
Tynningö. 

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

Handlingar
1. Protokollsutdrag PLU § 26/2019-05-22
2. Tjänsteutlåtande ”Avsluta uppdrag fördjupad översiktsplan Tynningö”, 2019-04-25
3. Uppdrag att ta fram ny kommunövergripande översiktsplan för Vaxholms stad, 

KS/2018-09-13 §89
4. Återuppta arbetet med fördjupad översiktsplan för Tynningö, KSPU/2018-04-18 §14
5. Fördjupad översiktsplan (FÖP) Tynningö - uppdrag, KS/2013-10-24 § 127  

Kopia på beslutet till
För kännedom: Länsstyrelsen i Stockholms län                                                                                   

Alla som yttrade sig i samrådet (separat sändlista i ärendet)
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/55.456
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 88 Regionala principer för samverkan ÅVC, överenskommelse

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom framtagna regionala principer för samverkan avseende 
återvinningsstationer.

Ärendebeskrivning
Storsthlm:s styrelse beslutade den 21 februari 2019 att rekommendera kommunerna att ställa sig 
bakom regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län och att verka för att en gemensam 
systemlösning som möjliggör fri rörlighet för medborgarna tas fram. 

Regionala principer:

1. Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler oberoende av 
kommungränser. Fri rörlighet ska råda.

2. Ekonomisk utjämning ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att kostnader för 
privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar avfallskollektiven på ett rättvisande 
sätt.

3. ÅVC-organen bör, med bibehållen identitet i sina respektive varumärken, sträva efter att på sikt 
utforma informationsskyltar, benämningar mm på ett enhetligt sätt.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU § 27/2019-05-22
Tjänsteutlåtande 2019-05-06
Regionala principer för återvinningscentraler, Storstockholm, 20190221

Kopia på beslutet till
För åtgärd: registrator@storsthlm.se

För kännedom: dennis.olsson@roslagsvatten.se
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/132.530
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 89 Yttrande - Försök med pendelbåtslinje mellan Vaxholm och
Stockholm

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
I december 2018 sammanträdde regionfullmäktige för att debattera och fatta beslut om budget 2019 
för Region Stockholm. Fullmäktige beslutade att två nya pendelbåtslinjer ska starta på försök under 
2020 och 2021. Trafiknämnden fick då i uppdrag att under 2019 utreda vilka sträckor linjerna ska 
trafikera. Syftet med att bygga ut kollektivtrafiken på vatten är att korta restiderna och avlasta vägnätet. 

Vaxholms stads kommundirektör, stadsbyggnadschef och kommunalråd fick möjlighet i mars 2019 att 
presentera ett förslag på hur en av de två försökslinjerna bör trafikera sträckan Vaxholm – Stockholm 
inför regionpolitiker och tjänstepersoner på regionen.  

I början av maj 2019 översände trafikförvaltningen till kommunen att man hade i uppdrag att 
genomföra en snabbutredning om var de två nya pendelbåtslinjerna bör trafikera. Det framgick att 
Vaxholm ingick i den pågående snabbutredningen och ett förslag på hur en eventuell linje skulle 
trafikera sträckan Vaxholm – Stockholm presenterades. Trafikförvaltningen begärde även kommunens 
synpunkter på sjötrafik till Vaxholm, och framför allt beträffande det specifika förslaget. 

Kommunen har i ett yttrande(2019-05-17) framfört sina synpunkter gällande nya försök med 
pendelbåtslinje.   

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

Handlingar
Yttrande 2019-05-17,Yttrande – Nya försök med pendelbåtslinje
Tjänsteutlåtande 2019-05-21, Försök med nya pendelbåtslinjer - information

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Adam Hjort, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/61.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 90 Nytt uppdrag för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ges uppdraget att fullgöra kommunens uppgifter enligt 
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter från och med 1 juli 2019. 

Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2019 träder lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft och ersätter 
tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Ansvaret för kommunens uppgift enligt gällande tobakslagslagstiftning fullgörs idag av Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

Kommunfullmäktige föreslås ge Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd i uppdrag att, från och 
med 1 juli 2019, utföra de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-05-13

Kopia på beslutet till
För åtgärd: SRMH
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/61.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 91 Taxa för tillsyn och kontroll enligt lagen om tobak och liknande
produkter

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
I enlighet med förslag från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) fastställs taxa för 
kontroll och tillsyn av tobak och liknande produkter, detta under förutsättning att SRMH ges uppdraget 
att sköta kommunens myndighetsuppdrag enligt lagen om tobak och liknande produkter.
Taxan gäller från och med 1 juli 2019 och ersätter samma datum gällande taxa för tobakslagen.

Ärendebeskrivning
Riksdagen har antagit en ny lag inom tobaksområdet som från den 1 juli 2019 ersätter tobakslagen och 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Syftet med den nya lagen är att begränsa 
hälsorisker och olägenheter kopplade till bruk av tobak och liknande produkter samt exponering av rök 
och utsläpp från tobak och andra njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men 
som inte innehåller tobak.

Taxan föreslås ersätta nu gällande taxor för tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Den nya lagstiftningen innebär att handel med tobaksvaror från och med den 1 juli 2019 blir 
tillståndspliktigt. Förfarandet vid ansökan om tillstånd är jämförbart med det för serveringstillstånd 
enligt alkohollagen. Den nya lagen innebär även att insatser i samband med tillsyn och kontroll och 
försäljningsställen med tillstånd att saluföra tobaksprodukter kommer ske på liknande sätt som för 
restauranger med serveringstillstånd.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har haft kontakter med bland annat Göteborg och Malmö 
i framtagandet av taxeförslaget. Lagstiftningen som taxan baseras på är ny, och det saknas anvisningar 
och praxis för hur lagen ska tillämpas. Tillståndsförfarandet och de ökade tillsynsuppgifterna jämfört 
med nuvarande lagstiftning kommer dock att kräva ökade resurser både på kort och på längre sikt. För 
att kunna finansiera tillsättning av de resurser som krävs för att utföra uppgifterna föreslås en ny taxa.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-04-04
Protokollsutdrag SRMH/2019-03-20 § 21/19
Tjänsteutlåtande SRMH, 2019-03-04
Taxa för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd: SRMH
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/133.840
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 92 Samverkansavtal - fortsatt utveckling av Kastellets
förutsättningar som besöksmål och attraktivitet för etablering av 
verksamheter

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Samverkansavtal mellan Vaxholms stad och Statens Fastighetsverk godkänns.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har upphandlat en entreprenör för att köra linfärjan under säsongerna 2019-2021. 
Linfärjans fortsatta trafikering underlättar för att stärka Kastellet som besöksmål samt ger en ökad 
attraktivitet för etablering av verksamheter.

Ägaren av Vaxholms Kastell är Statens Fastighetsverk. Vaxholms stad har utföraransvaret för linfärjan. 
Det ligger därför i båda parters intresse att fortsätta utveckla Kastellet. Utifrån det har ett förslag till 
avtal för ”Fortsatt utveckling av Kastellets förutsättningar som besöksmål och attraktivitet för etablering 
av verksamheter” utformats. 

Syftet med avtalet är parterna förbinder sig att under avtalsperioden att tillsammans genomföra 
insatser för att stärka besöks- och verksamhetsområdet på Vaxholms Kastell samt att Statens 
Fastighetsverk också ges möjlighet att avropa löpande underhåll av verket ägt färjefäste.

Yrkanden
Fredrik Östman (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund 2019-05-17
Avtalsförslag ” Fortsatt utveckling av Kastellets förutsättningar som besöksmål och attraktivitet för 
etablering av verksamheter”

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikaela Lodén, näringslivsansvarig Vaxholms stad

För kännedom: Greger Bülow, Statens Fastighetsverk              
Marie Wiklund, kommunchef, Vaxholms stad
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2017/105.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 93 Svar på motion (V) om avpolitisering av Viktigt i Vaxholm

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Tidningen Viktigt i Vaxholm är Vaxholms stads tidning som delas ut till samtliga hushåll fyra gånger per 
år. En läsarundersökning som genomfördes av SCB 2017 visar att tidningen läses i mycket hög grad, är 
uppskattad och bedöms ha ett aktuellt innehåll. 

En motion har inkommit från Vänsterpartiet Vaxholm med rubriken ”Motion om avpolitisering av Viktigt 
i Vaxholm”.

Vid KS sammanträde 2019-03-21 hanterades ärendet ”Redaktionsråd för kommunens tidning, Viktigt i 
Vaxholm” och i ärendet togs beslut gällande: 

 rollen som tidningens ansvarige utgivare
 redaktionsrådets roll och bemanning
 rutin för tidningens ledarspalt.

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att motionen ska bifallas.

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 39/2019-05-22
Tjänsteutlåtande, Elisabeth Larsen Brolin, 2019-02-22
Beslut i kommunstyrelsen, Redaktionsråd för kommunens tidning Viktigt i Vaxholm, 
KS 2019-03-21/§ 38
Motion, Sara Strandberg (V), KS 2017.1032

Kopia på beslutet till
För kännedom: Elisabeth Larsen Brolin, kommunikationschef Vaxholms stad
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/91.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 94 Obesvarade motioner per 2019-06-17

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Redovisning av obesvarade motioner per 2019-06-17 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 31) ska obesvarade motioner årligen redovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.

Vaxholms stad har per 2019-06-17 åtta obesvarade motioner att redovisa:

1. Motion av Sara Strandberg (V) om avpolitisering av Viktigt i Vaxholm (Inkommen vid KF 2017-06-
19). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-17. 

2. Motion av Sara Strandberg (V) om förlängt kommunalt bostadsansvar för nyanlända 
barnfamiljer (Inkommen vid KF 2018-05-17). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-06-17. 

3. Motion av Anne-Charlotte Eriksson (MP) om solpaneler på lämpliga kommunala fastigheter 
(Inkommen vid KF 2019-02-18). Remitterad till nämnden för teknik, fritid och kultur och 
beräknas besvaras under hösten 2019. 

4. Motion av Anne-Charlotte Eriksson (MP) om kommunal cykelplan (Inkommen vid KF 2019-02-
18). Remitterad till stadsbyggnadsförvaltningen och beräknas besvaras under hösten 2019. 

5. Motion av Klas Beskow (SD) om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden (Inkommen vid KF 2019-04-
08). Remitterad till stadsbyggnadsförvaltningen och beräknas besvaras under hösten 2019. 

6. Motion av Klas Beskow (SD) om permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm (Inkommen 
vid KF 2019-04-08). Remitterad till stadsbyggnadsförvaltningen och beräknas besvaras under 
hösten 2019. 

7. Motion av Klas Beskow (SD) om färjeläget i Vaxholm (Inkommen vid KF 2019-04-08). Remitterad 
till stadsbyggnadsförvaltningen och beräknas besvaras under hösten 2019. 

8. Motion av Sara Strandberg (V) om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge (Inkommen 
vid KF 2019-04-08). Remitterad till kommunledningskontoret och beräknas besvaras under 
hösten 2019. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 41/2019-05-22
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-04-25

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Skriv text
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/84.028
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 95 Förtjänsttecken i Vaxholms stad 2019

Kommunstyrelsens beslut
Förtjänsttecken delas ut till kommunmedborgare vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 17 juni 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade under 2012 att införa utdelning av förtjänsttecken för Vaxholms stad för 
att aktningsfullt hedra och visa uppskattning till kommunmedborgare som uträttat något som främjat 
kommunen i en vidare bemärkelse. Utdelningen av förtjänsttecknet sker en gång per år och nominering 
av person/personer som föreslås kan göras av medborgare i kommunen eller av någon annan med god 
kännedom om personens betydande prestationer för kommunen. Utmärkelsen består av 
förtjänsttecken, blommor samt diplom och har hittills överlämnats av kommunfullmäktiges ordförande 
vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.                                                                                           

För år 2019 har 2 nomineringar inkommit.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 40/2019-05-22
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-04-25
Nomineringar

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

35



Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04 

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 96 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut
Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut:

Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 9-11/2019

AU/2019-05-22 §§ 26-41

PLU/2019-05-22 §§ 21-29

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

Handlingar
Rapport av delegeringsbeslut KS del. §§ 9-11/2019
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 97 Redovisning av utestående uppdrag

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har uppdaterat listan med utestående uppdrag per 2019-05-24.

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

Handlingar
Utestående uppdrag per 2019-05-24
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2018/183.110
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 98 Val och entlediganden

Kommunstyrelsens beslut
Entlediganden:
Fredrik Östman (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens näringslivsberedning 
från och med 12 juni 2019.

Anders Garstål (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande samt ledamot i kommunstyrelsens 
näringslivsberedning från och med 12 juni 2019. (S) plats lämnas vakant.

Fyllnadsval:
Ulrika Schelwander (C) väljs till ledamot samt ordförande i kommunstyrelsens näringslivsberedning med 
mandatperiod 2019-06-12 – 2019-12-31. 

Fyllnadsval:

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

Tina Runhem (M) 

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kansliet

Lina Sundgren, löneenheten
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/141.009
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 99 Ledighet för kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens beslut
1. Ledighet för kommunstyrelsens ordförande, Malin Forsbrand (C), vecka 29-30 samt 30 oktober – 

6 november 2019 godkänns. 

2. Under KSO:s frånvaro tjänstgör kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Anders Garstål (S). 

Jäv
Malin Forsbrand (C) anmäler jäv och deltar inte handläggning och beslut i detta ärende. 

Ärendebeskrivning
Enligt § 6 i arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad har kommunalrådet (KSO) rätt till 
ledighet vid ett eller flera tillfällen under maximalt 25 dagar under ett år utan att arvodet reduceras. 
Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att det inte inkräktar på uppdraget och godkännas av 
kommunstyrelsen. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-06-03

Kopia på beslutet till
För kännedom: Malin Forsbrand

Anders Garstål
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/145.817
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 100 Sommarlovsaktivitet på Kastellet - biljett linfärja

Kommunstyrelsens beslut
De ungdomar som kommer att delta i Vaxholms stads sommarlovsaktiviteter på Kastellet får åka gratis 
med linfärjan tur och retur.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad kommer att erbjuda barn och ungdomar gratis sommarlovsaktiviteter på Kastellet 
onsdagen den 26 juni, onsdagen den 3 juli och onsdagen den 7 augusti. Det kommer att vara 2 
aktiviteter per dag som startar kl. 11:30 och kl. 14:30. Kommunens ungdomssamordnare har ställt 
frågan om de medverkande barnen och ungdomarna kan få åka gratis med linfärjan till Kastellet och 
tillbaka för att säkerställa att aktiviteten verkligen blir kostnadsfri och på så sätt tillgänglig för alla barn. 
Eftersom att kostnaden för linfärjebiljett utgår från den av kommunfullmäktige tagna taxan för 2019 så 
behövs ett beslut av kommunstyrelsen där man i detta fall väljer att bortse från den tagna taxan.  

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Mikaela Lodén 2019-06-03

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikaela Lodén, Näringlivsansvarig, Vaxholms stad

mikaela.loden@vaxholm.se

För kännedom: Sara Sandbacka, Ungdomssamordnare, Vaxholms stad
sara.sandbacka@vaxholm.se
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