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§ 17 Justering och fastställande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast fredag den 20
april 2018.
Utskickad föredragningslista fastställs med ändringen att ärende ”Ekonomiskt utfall januari-mars 2018”
läggs till som ny punkt 6 B.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet
senast fredag den 20 april 2018 samt att utskickad föredragningslista fastställs med ändringen att
ärende ”Ekonomiskt utfall januari-mars 2018” läggs till som ny punkt 6 B.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

……………………….
Ordförande
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§ 18 Medarbetarenkät 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
2017 års medarbetarenkät visade för fjärde året i rad på höga värden.
Styrkor:
Organisationen befinner sig i zonen för förändringskraft vilket indikerar en hög prestationsnivå som gör
att organisationen har mycket goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Mätningen visar höga värden
för både nöjd medarbetare (prestationsnivå) och gott ledarskap.
Utvecklingsområden:
Organisationens förbättringsområden är stress (arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt) och
målkvalitet (upplevelse av tydliga, påverkningsbara och realistiska mål).
Verktyget:
2017 användes för fjärde året ett webbaserat verktyg via Springlife AB.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Information resultat medarbetarenkät 2017, 2018-04-05

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Lena Alserud, KLK

……………………….
Ordförande
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§ 19 Arbetsmiljörapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Återrapportering av arbetsmiljöutredningar, handlingsplaner och rapporterade tillbud/olycksfall 2017.
Medarbetarna
Under 2017 hade 1058 individer en anställning i Vaxholms stad. 603 av dessa hade en
tillsvidareanställning. Den totala sjukfrånvaron var 6,7 % (6,8% 2016) varav 47,8 % var
långtidssjukskrivning. Personalomsättningen var 20,5% (18,4% 2016).
I det systematiska arbetsmiljöarbetet har följande genomförts:
-

Handlingsplaner efter genomförd medarbetarundersökning har tagits fram

-

Årlig arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsplatsombud har genomförts

-

Resultat- och målsamtal har genomförts

-

Skyddsronder har genomförts

-

Löpande rapportering av tillbud och arbetsskador via systemet KIA har genomförts

-

Riskanalyser inför verksamhetsförändringar/omorganisationer har genomförts

-

Arbetsmiljöutredningar har genomförts

Utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet under 2017
-

Kommungemensam Introduktion

-

Hälsoprojekt

-

Förbättring av Anmälan tillbud – arbetsskada i KIA

-

Förbättring underlag/blankett fördelning av arbetsmiljöuppgift

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Arbetsmiljörapport Medarbetare 2017, 2018-04-05

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Lena Alserud, KLK

……………………….
Ordförande
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§ 20 Energi- och klimatrådgivning 2018-2020 - verksamhetsplan samt
redovisning av föregående år
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Verksamhetsplan 2018 för Energi- och klimatrådgivning i Vaxholms stad antas.
2. Redovisning av energi- och klimatrådgivningen i Vaxholms stad 2017 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Den kommunala Energi- och klimatrådgivningen (EKR) ger kostnadsfria, opartiska råd och information till
allmänheten om energisparande, energieffektivitet och om påverkan på klimat och miljö. Verksamheten
finansieras i huvudsak genom stöd från Energimyndigheten. Energimyndighetens krav från och med
2017 på inrättade av halvtidstjänst för EKR är tillgodosett genom samarbetsavtal med Österåkers
kommun, dit tjänsten organisatoriskt förlagts.
Verksamhetsplanen för EKR 2018 beskriver hur den lokala Energi- och klimatrådgivningen kommer att
bedrivas i Vaxholm under perioden 2018-01-01 – 2018-12-31. Energimyndigheten anger prioriterade
målgrupper och introducerade 2017 obligatoriska så kallade tematiska insatsprojekt. Under 2017 valde
Vaxholm-Österåker tema solel och planerar fortsatt rådgivning om solenergi under 2018.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Verksamhetsplan 2018 Energi- och klimatrådgivningen i Vaxholms stad, 2018-02-13
Verksamhetsplan 2018 för Energi- och klimatrådgivningen i Vaxholms stad, 2018-02-12
Redovisning av energi- och klimatrådgivningen i Vaxholms stad 2017

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Eva Jernnäs, Energi- och klimatrådgivare i Vaxholm, eva.jernnas2@vaxholm.se

……………………….
Ordförande

6

..……………………..
Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-04-18
Änr KS 2017/212.007
1 av 1

§ 21 Svar på revisionsrapport om granskning av intäktsprocessen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten godkänns.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads förtroendevalda revisorer har uppdragit KPMG att genomföra en granskning av
kommunens rutiner för intäkter. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2017.
Syftet med granskningen är att överskådligt belysa kommunens väsentliga intäktsflöden. Syftet är vidare
att översiktligt bedöma om rutiner som ligger till grund för beräkning av intäkterna likväl som den
interna kontrollen som finns kopplat till beräkningar och inbetalningar av intäkter är tillräcklig.
Granskningen har skett genom studier av relevanta dokument, intervjuer med tjänstemän från
ekonomienheten samt substansgranskning av intäktsprocesser.
Efter genomförd granskning bedömer revisionen att stadens rutiner för intäkter i huvudsak är tillräckliga
och att den interna kontrollen därmed i huvudsak är tillräcklig.
Förvaltningen håller med revisionens bedömning om att stadens rutiner och interna kontroll av
intäktsprocessen är tillräcklig.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende granskning av intäktsprocessen, 2018-04-04
Granskning av intäktsprocessen, 2017-11-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Revisionen,
Koray Kahruman KLK

……………………….
Ordförande
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§ 22 Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Information noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per mars månad samt helårsprognos 2018.
Utfall
jan-mar 2018

Budget
jan-mar 2018

Budgetavv
jan-mar 2018

Årsprognos
2018

Årsbudget
2018

Avvikelse

115 KS-Kommunledning

-16 236

-16 719

483

-67 533

-67 533

0

217 Socialnämnd

-40 833

-42 037

1 204

-169 183

-169 183

0

315 Barn och utbildningsnämnd

-81 902

-84 874

2 972

-339 706

-343 490

3 784

-1 147

-1 229

82

-5 048

-5 048

0

Ansvar3

411 Stadsbyggnad
514 Teknik, Fritid
Delsumma verksamheter
112 KS Finans
Total

-12 435

-12 723

289

-46 847

-46 847

0

-152 553

-157 583

5 030

-628 317

-632 101

3 784

162 099

162 144

-45

647 575

648 575

-1 000

9 546

4 561

4 985

19 258

16 474

2 784

Utfallet fram till och med mars månad visar på ett resultat på +9,5 mnkr, vilket är ett överskott mot
budget på 5,0 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 0,5 mnkr. Det är inget som utmärker sig utan överskottet består
av flera mindre överskott på olika enheter inom kommunledningskontoret. Budgeten är
helårsperiodiserad men kostnader för bl.a. linfärjan, turistbyrån och valet kommer senare under året.
Planeringsutskottet som är en del av kommunstyrelsen redovisar ett underskott som framförallt består
av advokatkostnader för en pågående tvist. Hårsprognosen ligger på en budget i balans.
Socialnämnden
Socialnämnden visar ett överskott på 1,2 mnkr. Prognosen är att nämnden kommer att hålla sin budget.
Den positiva avvikelsen för perioden är till största delen beroende på individ och familjeomsorgen 1,7
mnkr och funktionshinderomsorgen 1,6 mnkr. När det gäller IFO är det två huvudsakliga orsaker till
överskottet dels lägre volymer placeringsdygn inom HVB barn men även lägre snittkostnader för
befintliga missbruksplaceringar HVB. Inom funktionshinderomsorgen är det i huvudsak lägre volymer
boendedygn LSS samt färre placeringsdygn HVB socialpsykiatri som bidrar till överskottet.
Äldreomsorgen visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på -2,3 mnkr. Förklaringen till detta
är dels högre volymer hemtjänsttimmar men även högre kostnader för placeringsdygn för
korttidsboende och särskilt boende.
……………………….
Ordförande
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Barn- och utbildningsnämnden
Överskottet på nästan 3,0 mnkr beror dels på volymöverskott inom förskolan men också budgeterade
medel som ännu ej har förbrukats. Helårsprognosen är ett överskott på 3,8 mnkr som består i sin helhet
i överskott av volymer.
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden visar ett litet överskott på 0,1 mnkr och prognostiserar en budget i balans vid
årets slut.
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Nämnden visar ett överskott på 0,3 mnkr som främst beror på lägre entreprenadkostnader tom mars
månad. Helårsprognosen visar på en budget i balans.
Finansförvaltningen
Finansförvaltningen visar på ett mindre underskott på -45 tkr. Prognosen för helåret ligger på ett
underskott på -1,0 mnkr. Det prognostiserade underskottet beror på att 2017 och 2018 års
slutavräkning för skatter har försämrats med -1,5 mnkr respektive -2,0 mnkr. Den försämrade
skatteprognosen vägs till viss del upp mot lägre finansiella kostnader. I slutet av april kommer SKL att
publicera en ny skatteunderlagsprognos och med det kan prognosen förändras.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2018, 2018-04-17

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman KLK

……………………….
Ordförande
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§ 23 Svar på motion (S, WP, V) om inrättande av demokratiberedning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Jonas Forsberg (S), Ingemar Wemmenhög (WP) och Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att
kommunen ska inrätta en fullmäktigeberedning med ansvar för att värna och utveckla den kommunala
demokratin mm.
Kommunledningskontoret ser positivt på förslag till konkreta åtgärder för att stärka och utveckla den
kommunala demokratin. Redan idag finns forum där dessa frågor diskuteras i Vaxholms stad.
Kommunfullmäktiges presidium har vid flera tillfällen under innevarande mandatperiod bjudit in
partiernas gruppledare till diskussioner angående hur dialog med medborgare kan främjas samt hur
debatt och meningsutbyte kan utvecklas i kommunfullmäktige. Flera åtgärder genomförs nu som ett
utfall av dessa samtal. Exempelvis upphandlas just nu teknisk lösning för webbsändning av
kommunfullmäktiges sammanträden i kommunens regi. Politikercaféer har anordnats för att skapa
möjlighet för dialog mellan förtroendevalda och medborgare och förslag finns att genomföra en
allmänpolitisk debatt under året.
Kommunledningskontoret konstaterar att förslagen i motionen innebär en förändring av den politiska
organisationsstrukturen. Nuvarande struktur är fastställd av kommunfullmäktige sedan tidigare och en
eventuell förändring bör initieras, diskuteras och beslutas på politisk nivå. Kommunledningskontoret har
inga synpunkter på den politiska organisationen och något beslutsförslag från förvaltningen kommer
därför inte läggas i detta ärende.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Jan-Olof Schill (S) yrkar bifall till motionen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion från (S, WP, V) om inrättande av demokratiberedning

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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§ 24 Svar på motion (S, WP, V) om medborgarförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Jonas Forsberg (S), Ingemar Wemmenhög (WP) och Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att
medborgarförslag införs i Vaxholm samt att arbetsordningen uppdateras för att spegla detta.
År 2001 infördes en möjlighet för kommuner att besluta att den som är folkbokförd i kommunen får
väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detta kräver ett beslut i fullmäktige och hanteringen av
medborgarförslag behöver anges i arbetsordningen. Kommunledningskontoret är positiv till förslag för
ökad dialog mellan medborgare och förtroendevalda, men menar att det finns bättre metoder för detta
än att införa medborgarförslag i Vaxholm stad. En majoritet av kommunerna i Sverige har infört en
möjlighet att lämna medborgarförslag, men trenden är att flera av dessa nu väljer att ta bort denna
möjlighet (se ”Låt fler forma framtiden”, SOU 2016:5). De positiva aspekterna av att införa
medborgarförslag kan vara en ökad kontakt med kommunens medborgare samt en möjlighet för dem
att komma till tals. Erfarenheter av medborgarförslag visar dock att medborgarförslag innebär en stor
administrativ börda för kommunen samt att väldigt få förslag bifalls. Även förslag som avslås behöver
utredas och sammantaget blir administrationen för att hantera frågor som inte beslutas i fullmäktige
omfattande.
Flera kommuner har valt att, i stället för det formella medborgarförslag som föreskrivs i
kommunallagen, erbjuda medborgarna alternativa metoder för att väcka initiativ. Flera kommuner har
till exempel infört någon typ av elektronisk förslagsrätt. Beredningen av medborgarförslag har visat sig
ta lång tid och motsvarar inte de krav och förväntningar som många medborgare ställer på snabb
information och kommunikation med kommunen. Vaxholms stad har nyligen genomfört en upphandling
av en e-tjänsteplattform som kommer tas i bruk under året. Via e-tjänsteplattformen kommer det vara
möjligt för medborgare att ställa frågor, lämna synpunkter och göra felanmälningar. Till denna plattform
finns även möjlighet att koppla en tjänst för e-förslag om så önskas.
Med anledning av ovanstående är kommunledningskontorets bedömning att en framtida möjlighet till
e-förslag är en mer framkomlig väg än att nu införa möjlighet till medborgarförslag så som stipuleras i
kommunallagen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Jan-Olof Schill (S) yrkar bifall till motionen.

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

……………………….
Ordförande
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Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion från (S, WP, V) om medborgarförslag

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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§ 25 Svar på motion (WP) om inrättande av oppositionsråd
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Ingemar Wemmenhög (WP) yrkar i rubricerad motion att en befattning inrättas för ett oppositionsråd.
Benämningen kommunalråd/oppositionsråd regleras i kommunallagen (KL). I kap. 4 § 2 i KL framgår att
den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha
benämningen kommunalråd, oppositionsråd eller annan benämning som fullmäktige bestämmer.
Kommunledningskontoret konstaterar att diskussion, om befattningen oppositionsråd, förts i
arvodeskommittén under vintern med anledning av pågående arbete med förslag till arvodesreglemente
för förtroendevalda i Vaxholms stad för åren 2019-2022. I reglementet finns förslag om att inrätta en 2:e
vice ordförande (från oppositionen) i kommunstyrelsen, men inget förslag om att inrätta en befattning
för oppositionsråd i Vaxholms stad.
Kommunledningskontoret har inga synpunkter på den politiska organisationen och föreslår därför att
motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Jan-Olof Schill (S) yrkar bifall till motionen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion från (WP) om inrättande av oppositionsråd

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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§ 26 Svar på motion (WP) om breddning och fördjupning av inre och
yttre demokratin
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Karl Olof Fagerström (WP) yrkar i rubricerad motion att efter valet 2018 ska alla partier i fullmäktige
beredas plats i alla kommunala nämnder och planeringsgrupper.
I allmänna val väljs de politiker som sitter i kommunfullmäktige och efter valet väljer fullmäktige styrelse
och nämnder. Fördelning av platser i styrelsen och nämnder följer valresultatet och precisa regler.
Ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder kan väljas enligt lagen om proportionellt valsätt eller
genom majoritetsval. Normalt brukar valberedningen i kommunen lämna ett förslag på fördelning av
platser enligt en överenskommelse mellan partierna. Ledamöter och ersättare väljs då på det vanliga
sättet med majoritetsval.
När det slutliga valresultatet är presenterat efter valet till kommunfullmäktige den 9 september 2018
kommer valberedningen i Vaxholms stad att sammanträda för att behandla dessa frågor. Vid
valberedningens sammanträden kan även frågor om insynplatser m.m. diskuteras.
Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion från (WP) om breddning och fördjupning av den inre och yttre demokratin

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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§ 27 Svar på motion (S): Den kommunala demokratin i Vaxholm måste
bli mycket bättre!
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Jonas Forsberg (S) yrkar i rubricerad motion att följande förändringar genomförs snarast möjligt:
1. Handlingar till sammanträdena i styrelsen och nämnderna ska redovisas på kommunens
hemsida i likhet med vad som görs i många andra kommuner.
2. Vid informations- och samrådsmöten, som kommunen ordnar, ska förutom de sakkunniga
tjänstemännen också de politiker, som är ansvariga för berörda ämnen presenteras och vara
tillgängliga för frågor från medborgarna.
3. Kommunens informationstidning, Viktigt i Vaxholm, ska endast innehålla saklig information och
inte utnyttjas för partipolitisk argumentation. Redaktionsrådet bör ha minst ett fysiskt möte där
innehållet behandlas för varje nummer av tidningen.
4. Kommunen ska överta ansvaret från oppositionspartierna för att kommunfullmäktiges möten
tillgängliggörs via internet för direkt- och efterhandssändning.
5. Partier, som är representerade i kommunfullmäktige men inte får rätt till ledamot eller ersättare
i kommunstyrelsen, ska ha rätt till insynsplats med yttranderätt.
6. Kommunrevisionens ordförande ska hämtas från oppositionen.
7. Protokollen från kommunala sammanträden bör justeras av en representant för oppositionen.
8. Nytt arvodesreglemente ska utarbetas, som ger även oppositionens politiska ledare ekonomiska
möjligheter att avsätta tillräcklig tid för sina uppdrag. Gruppledaren i kommunstyrelsen för den
största partigruppen utanför majoriteteten ska benämnas oppositionsråd och utses till 2:e vice
ordförande i kommunstyrelsen.
Bedömning
Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget (yrkande 1) om att publicera
sammanträdeshandlingar till styrelsen och nämnderna på kommunens hemsida. Det är vanligt
förekommande i kommuner och ger bättre möjlighet för medborgare att ta del av kommunens
handlingar. Viktigt att påpeka är att allt underlag som läggs ut på hemsidan behöver kontrolleras av
förvaltningen avseende eventuellt innehåll av personuppgifter innan publicering. Gällande ansvar för
webbsändning av fullmäktiges sammanträden (yrkande 4) fattade kommunstyrelsen beslut, 2017-11-30
§ 143, om att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av filmning och webbsändning av
kommunfullmäktiges sammanträden. Upphandling pågår och webbsändning av fullmäktiges
sammanträden, i kommunens regi, förväntas påbörjas under våren 2018.
Vid informations- och samrådsmöten (yrkande 2) som kommunen ordnar görs en bedömning från fall till
fall vilka som deltar utifrån ärendets karaktär och i samråd med berörda politiker.
……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll

2018-04-18
2 av 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Frågan om formerna för tidningen Viktigt i Vaxholm och dess redaktionsråd (yrkande 3) är under
beredning med anledning av en tidigare inlämnad motion från Sara Strandberg (V), dnr 2017/105.008.
Kommunledningskontorets bedömning i frågan hänvisas till kommande svar på Sara Strandbergs (V)
motion.
Yrkandena 5, 6 och 8 rör frågor om den politiska organisationen i Vaxholms stad.
Kommunledningskontoret har inga synpunkter på dessa yrkanden utan konstaterar att de bör diskuteras
politiskt i valberedningen, eller på annat sätt, efter valet 2018. I skrivande stund finns ett förslag till
arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad för åren 2019-2022 som behandlats av
kommunstyrelsen och ska beslutas av kommunfullmäktige. I reglementet finns förslag om att inrätta en
2:e vice ordförande (från oppositionen) i kommunstyrelsen dock ej med benämningen oppositionsråd.
När det gäller justering av protokoll (yrkande 7) ser det olika ut i nämnderna från sammanträde till
sammanträde. Kommunledningskontoret konstaterar att det är nämnden som vid aktuellt sammanträde
beslutar om justeringsperson vid sidan av ordföranden.
Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Jan-Olof Schill (S) yrkar bifall till motionen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion (S): Den kommunala demokratin i Vaxholm måste bli mycket bättre!

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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