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§ 10 Justering och fastställande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Jan-Olof Schill (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast torsdag den 8 mars 
2018.

Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Jan-Olof Schill (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet 
senast torsdag den 8 mars 2018, samt att utskickad föredragningslista fastställs. Ordföranden finner 
bifall till eget yrkande.
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§ 11 Utdelning ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond utbetalas 2 000 kr till SPF Seniorerna i Vaxholm.

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet beslutar enligt delegation om utdelning ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond. 

Enligt stiftelseförordnandet ska avkastningen årligen som uppmuntran tilldelas pensionärer i 
kommunen.  

Avkastningen har de senaste åren inte kunnat täcka utdelningen och förvaltningskostnaderna vilket gör 
att det utdelningsbara kapitalet minskar varje år. Stiftelsen har ett permutationsbeslut som innebär att 
hela kapitalet kan användas för ändamålet. 

Pensionärsföreningen SPF Seniorerna i Vaxholm har ansökt om medel för sin verksamhet för år 2018. De 
har beviljats bidrag med 2 000 kr under senare år. 

Stiftelsens egna kapital uppgick per 2017-12-31 till 315 973 kr.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Utdelning ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond 2018. 2018-02-22.

Ansökan om bidrag från Pensionärsförening SPF Seniorerna i Vaxholm. 2018-01-16. 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK
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§ 12 Upphandling av persontransporter

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att godkänna upphandlingsunderlaget för upphandling av 
persontransporter. Utbildningschefen får i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med 
vinnande leverantör för barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsområden.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har sedan 2015-07-01 ett avtal om turbundna resor med Taxi 020. Taxi 020 har bytt 
namn till Sverigetaxi. Taxi 020 genomför skolskjuts för barn och elever inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet samt turbundna resor inom omsorg om äldre och funktionsnedsatta 
inom socialnämndens verksamhet. Avtalet med Taxi 020 är giltigt till och med 2019-06-30. Med 
anledning av att avtalet går ut nästa år behöver en upphandling genomföras och avtal tecknas innan det 
befintliga avtalet går ut. 

STIC påbörjade hösten 2016 en ny upphandling av persontransporter. Vaxholms stad valde att delta i 
upphandlingen för att dra nytta av de synergieffekter som ges vid samordnade upphandlingar. De 
förväntade effekterna uteblev och istället blev prisnivåerna i lämnade anbud till STIC påtagligt högre, 
nästan en fördubbling jämfört med dagens avtal. Med anledning av de höga kostnaderna som anbuden 
medförde beslutade barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att avbryta upphandlingen och 
istället förlänga befintligt avtal i ett år. Vaxholms stad är huvudsakligen nöjd med befintlig leverantör.

Det innebär att staden behöver upphandla persontransporter på egen hand. Arbetet med förstudie och 
marknadsanalys har redan påbörjats.

Vid ett upphandlingsförfarande finns det alltid en viss risk för att processen kan dra ut på tiden, bland 
annat genom en eventuell överprövning eller dylikt. Målet är att genomföra upphandlingen under 2018. 
Med detta i beaktande anser förvaltningen i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen att hela upphandlingen bör delegeras till utbildningschefen. Arbetet kommer att 
genomföras i samråd mellan förvaltningarna. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att godkänna 
upphandlingsunderlaget för upphandling av persontransporter, samt att utbildningschefen får i uppdrag 
att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med vinnande leverantör för barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsområden.

Jan-Olof Schill (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra upphandling av 
persontransporter avseende nämndens och socialnämndens verksamhetsområden. Anne-Charlotte 
Eriksson (MP) stödjer yrkandet. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Upphandling av persontransporter, 2018-02-22
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Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

Anna Holm, klk 
Ulrika Strandberg, BUN
Agneta Franzén, SN
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§ 13 Årsredovisning 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Årsredovisning 2017 godkänns. 

Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i årsredovisningen. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är upprättad per 2017-12-31. 

Vaxholm Smeden 3 AB samt Vasavägen AB ingår som helägt dotterbolag, vilket innebär att även en 
sammanställd redovisning och koncernredovisning har upprättats.

Resultatet för koncernen uppgår till 26,3 mnkr och för staden till 27,3 mnkr. Resultatet för staden är 8,1 
mnkr bättre än budget. 

Staden har tre övergripande målområden, Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Då merparten av 
målområden inom verksamheterna och samtliga övergripande finansiella målen är godkända görs 
bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Ärendet kommer att kompletteras med årsredovisningar till Smeden, Vasavägen, SRMH, 
Överförmyndarnämnden, Roslagsvatten, Vaxholmsvatten och Storstockholmsbrandförsvar till 
Kommunfullmäktigesammanträdet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Jan-Olof Schill (S) yrkar på ändringar i Årsredovisning 2017 i enlighet med bilaga 1 till protokollet.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2017, 2018-02-22

Årsredovisning 2017, 2018-02-23

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK

Jennie Falk Eriksson, KLK

För kännedom: Ledningsgruppen
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§ 14 Uppföljning internkontrollplan 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Information om uppföljning av kommunstyrelsens och nämndernas internkontrollplaner 2017 noteras 
till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar uppföljning och resultat av internkontroll 2017. Uppföljningen utgår från de 
kontrollmoment som fastställdes i nämndens internkontrollplan 2017. Enligt Vaxholms stads riktlinjer 
ska nämnderna i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. Nämndernas uppföljning av respektive internkontrollplan bifogas därför ärendet för 
kännedom.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-01-03, Jennie Falk Eriksson

Uppföljning internkontroll 2017 Kommunstyrelsen

Uppföljning internkontroll 2017, Barn- och utbildningsnämnden

Uppföljning internkontroll 2017, Socialnämnden

Uppföljning internkontroll 2017, Stadsbyggnadsnämnden

Uppföljning internkontroll 2017, Nämnden för teknik, fritid och kultur

Kopia på beslutet till
För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef 

Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller
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§ 15 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2017 godkänns. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har upprättat en verksamhetsberättelse för 2017.

Verksamhetsberättelsen beskriver kommunstyrelsens ekonomi, mål, indikatorer, arbetet under året 
samt en framtidsutblick. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Jan-Olof Schill (S) yrkar på ändringar i Årsredovisning 2017 i enlighet med bilaga 1 till protokollet.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2017, 2018-02-23.

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2017, 2018-02-23

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, 

Jennie Falk Eriksson KLK.
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§ 16 Ekonomiskt utfall januari-februari 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Information noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per februari 2018.

Ansvar3
Utfall 

jan-feb 2018
Budget 

jan-feb 2018
Budgetavv 

jan-feb 2018
115 KS-Kommunledning -9 757 -11 146 1 390
217 Socialnämnd -27 498 -28 025 527
315 Barn och utbildningsnämnd -55 181 -56 583 1 401
411 Stadsbyggnad -897 -819 -78
514 Teknik, Fritid -7 828 -8 663 834
Delsumma verksamheter -101 161 -105 236 4 074
112 KS Finans 107 504 108 096 -592
Total 6 343 2 860 3 482

Utfallet för januari och februari visar på ett resultat på +6,3 mnkr, vilket är ett överskott mot budget på 
3,5 mnkr. 

Det bör noteras att resultat ovan är framtagen i en bokslutsprocess med något lägre ambitionsnivå vad 
gäller periodiseringar jämfört med den som kommer att tillämpas i tertialbokslut 1 (2018-04-30) och 
delårsbokslut (2018-08-31). 

Kommentarer till nämndernas avvikelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 1,4 mnkr. Det är inget som utmärker sig just nu utan 
överskottet består av flera mindre överskott på olika enheter inom kommunledningskontoret och PLU. 
Budgeten är helårsperiodiserad men kostnader för bl.a. linfärjan, turistbyrån och valet kommer senare 
under året. 

Socialnämnden

Socialnämndens överskott på 0,5 mnkr beror på lägre volymer inom flera områden. Det är färre köpta 
platser externt inom säbo, HVB barn och missbruksplaceringar. Resultatet av dem lägre volymerna tonas 
dock ned av högre snittkostnader för säbo placeringar. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott på 1,4 mnkr. Överskottet beror på en kombination av 
lägre volymer i förskolan, utbetalning av migrationspengar och budgeten för IT stöd som fullt ut inte har 
nyttjats än. 
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Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden visar på ett mindre underskott på -0,1 mnkr. Förvaltningen byter ut sitt IT-
system för bygglov och släpar därför efter något med sin fakturering. 

Nämnden före teknik, fritid och kultur

Nämnden visar ett överskott på 0,8 mnkr som främst beror på lägre entreprenadkostnader tom februari 
månad. 

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen redovisar ett underskott på -0,6 mnkr som beror på att 2017 års slutavräkning för 
skatter och 2018 slutavräkning för skatter har försämrats.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2018, 2018-03-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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