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Kommunfullmäktige 2021-06-14
Plats och tid:

Kronängsskolans au la, kl. 18:00-20:15

Beslutande:

Karin Enström (M), ordf.
Rickard Gille(-), 1:e v.ordf.
Mailis Dahlberg (C), 2:e v.ordf.
Övriga deltagare och tjänstgörande
ersättare enligt uppropslista (bilaga
1)

Ersättare:

Ej tjänstgörande ersättare enligt
uppropslista (bilaga 1)

Övriga deltagare:

Anders Haglund, ordf. revisionen
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Organ: Kommunfullmäktige
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§ 39 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt tid och

plats för justeringen, fastställande av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut
Närvarande ledamöter, tjänstgörande ersättare och icke tjänstgöra nde ersättare redovisas i uppropslista
(bilaga 1 ti ll protokollet).
Till protoko lljusterare utses Rickard Gille(-) och Mailis Dahlberg (C).
Protokollet från dagens sa mmanträde justeras på kommunkansliet senast torsdagen den 17 juni 2021.
Utskickad föredragn ingslista faststä lls.
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§ 40 Information revisionsplan 2021
Information
Revisionens ordförande, Anders Haglu nd, informerar kommunfullmäktige om revisionsplanen för 202 1
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§ 41 Tertialbokslut 1 2021 Vaxholms stad
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Tertialbokslut 1 - 2021 Vaxholms stad godkänns.
Åtgä rd splaner från nämnder noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar tertial bokslut 1 för Vaxholms stad.
Helårsprognosen för måluppfyllelse av målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi visar att staden
kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under 2021.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2021-06-03/§ 103
Protokollsutdrag AU 2021-05-26/§ 38
Tjänsteutlåtande 2021-05-17, Jennie Falk Eriksson
Tertialbokslut 1- 2021 Vaxholms stad
Åtgärdsplaner nämnder

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, ekonomichef

För kännedom :

Kommunledningen
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§ 42 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-04-30
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Information noteras till protokollet.
Ett t illfälligt avsteg från finanspolicyns likvid itet sreserv för den redovisade perioden godkänns.
Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns skuldportföljsfördelning mellan fast och rörlig ränta fö r
den redovisade perioden godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy ska ll kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till
kommunfull mäktige avseende stadens finansiella verksamhet.
Informationen nedan avser situationen per 2021-04-30.

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 förändr ing av
semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 62 - 187 mnkr.
På kontot fanns per 2021-04-30 ett belopp på 35,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkred it om 25,0
mnkr; den totala reserven uppgick således till 60,6 mnkr.
Vi har därmed en mindre avvikelse i likviditetsreserven jämfört med finanspolicyns ra mar. Fluktuationer
i likviditet sreserven är normala. Trots att kommunen ligger något lägre i likviditetsreserven jämfört med
finanspolicyns ramar föreligger inte något behov av ytterligare upplåning. Inom kort kommer
kommunen att få exploateringsintäkter för Norrberget vilket kommer att öka likviditetsreserven över
gränsen för finanspolicyns ramar.
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

Vaxho lms Smeden 3 AB:
Vasavägen 13 AB:
Rindö skoltomt AB:
Summa:

4.

11,9 mnkr
0,7 mnkr
5,2 mnkr
17,8 mnkr

Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 360,0 mnkr per 2021-04-30. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest.
Av lånen löper 14 % till fast ränta, 86 % ti ll rörlig ränta.
Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 39% till fast ränta, 61% till rörlig ränta.
Enligt kommun ens finan spolicy får den rörliga delen av lånen in klusive derivat maximalt uppgå till 50%.
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Det innebär att kommunen avviker från finanspolicyns regler om maximal andel rörlig ränta. Det finns
däremot en plan för att komma i balans under året. I maj månad kommer kommunen att få en stor
inbetalning fö r exploateringen av Norrberget. Inbetalningen kommer att användas för att amortera en
stor andel av en låneskuld på 152 mnkr som förfaller i sept ember månad. Resterande del av skulden
som inte amorteras kommer att omsättas som fasta och rörliga lån. Andelen rörliga lån kommer efter
detta understiga 50% enligt finanspolicyns ramar.

5.

Skuldportföljens kapitalbindning

Kapitalbindningstid : Den tid låntagaren försäk rar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att
denne har krediten under en bestämd löptid .
Enligt finanspo licyn får detta t idsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2021-04-30 är
1,66 år.

6.

Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den t id låntagaren binder sin ränta.
Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2021-04-30 är 1,00 år.
Snitträntan uppgår per detta datum till 1,46 %.
Kommunen håller sig inom finanspolicyns ramar om en ränteb indn ingstid på 1-4 år.

7.

Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswappar för att säkra ränten ivån. En ränteswap är ett avta l om att byta en
räntebeta lning från rörlig till fast ränta eller om-vänt. Vaxholms stad har 90,0 mnkr i ränteswappar per
2021-04-30, samtliga med Nordea som motpart.

8.

Leasing

Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan.
Avgifter på avta l inom ett år

2 529 tkr

Avgifter på avtal 1 - 5 år

4 420 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 restrikt iv inställning ti ll borgen för lån till andra låntagare.

Låntagare

Belopp

Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB
Roslagsva tten AB
Totalt

97,4 mnkr
2,0 mnkr
99,4 mnkr

Nordea
Nordea

10. Pensioner
Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.
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Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag 2021-06-03/§ 105
Protokollsutdrag AU 2021-05-26/§ 40
Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-04-30, 2021-05-12.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman KLK

Ordförande
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§ 43 Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet

Norrvatten
Kommunfullmäktiges beslut
Norrvattens nuvarande låneram utökas med 800 miljoner kronor till 2 100 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Norrvattens ändamål är att förse medlemskommunerna med dricksvatten. För att
klara det uppdraget äger och förvaltar förb undet anläggningstillgångar som vattenverk, pumpstationer,
ledn ingsnät och vattenreservoarer. Anläggningstillgångarna står för stora värden, men eftersom
merparten av anläggningarna byggdes under 60- och 70-tal är de avskrivna. Dagens bokförda värde
motsvarar endast, grovt uppskattat, en tiondel av nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Eftersom
förbundet lyder under självkostnadsprincipen, och avskrivningskostnaderna (bokfört värde) är för låga,
finns endast ett mindre utrymme för självfinansiering av investeringar. Detta innebär att lån behöver
upptas för att finansiera nya anläggningar eller förnyelse av nuvarande anläggn ingar.
Medlemskommuner i förbundet äger andel i förbundets tillgångar efter levererad vattenmängd sedan
inträdet i förbundet. Förbundsmedlem ansvarar för förbundets sku lder och andra förbindelser utifrån
sin andel.
Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp och bygga ut
vattenverk och ledningsnät. Därtill stä lls nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens
snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder t ill att Norrvatten måste utöka kapaciteten och
anpassa investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt.
Norrvattens förbundsstyrelse fattade på sammanträdet 17 februari 2021 (§10) beslut om att föres lå
förbundsfullmäktige att hemställa till medlemskommunerna att medge att låneramen utökas från den i
förbundsordningen beslutade nivån 1 300 Mkr till 2 100 Mkr.
Förbundsfullmäktige beslutade den 10 mars 2021 (§6) att hemställa till medlemskommunerna att
medge en ökning av nuvarande låneram med 800 Mkr till 2 100 Mkr.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall ti ll kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2021-05-06/ § 74
Protokollsutdrag AU 2021-04-21/§ 29
Tjänsteutlåtande, Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten, 2021-04-07
Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten inklusive bilagor

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Marie Wiklund, klk
Koray Kahruman, klk

För kännedom:

ann ika .palmgren@norrvatten.se
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§ 44 Delägare Vaxholms fästningsmuseum
Kommunfullmäktiges beslut
Vaxholms stad går in som delägare med 15% i Vaxholms fästningsmuseum.

Ärendebeskrivning
Strömma Turism och Sjöfart, verksamma på Kastellet och huvudägare i Vaxholms fästningsmuseum
erbjuder Vaxholms stad ett delägarskap i museet med anledning av förändrade ägarförhållanden i
bolaget. För Vaxholms stad sku lle det innebära ett köp av 15% av aktierna till ett värde av 15 000 kr.
Museet visar kustförsvarets historia, vilket också är en viktig del av Vaxholms historia. Andra fasta
utställningar är en berättelse om hur livet på Kastellet gestaltade sig samt ytterligare en yta är tillägnad
och visande Ytterby Gruva, vilket har ytterligare en viktig historisk förankring i Vaxholm.
Övriga ägare är Strömma som innehar 70% av aktierna samt Vaxholms Fästnings Museivänner 15%.
Styrningen av bolaget sker genom att vänföreningen har ordförandepost, Strömmas platschef är daglig
ledare samt VD Strömma är också VD i bolaget. Ett delägarskap innebär att kommunen sitter med i
museets styrelse, vilket omfattar ca 4 träffar per år. Museet drivs av två anställda. Därtill ett antal
säsongsanställda samt ett antal volontärer.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2021-05-06
Protokollsutdrag AU 2021-04-21/§ 30
Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2021-04-01
Power point beskrivande Vaxholms fästningsmuseum

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kommunchef Marie Wiklund.

För kännedom:

Nämnden för teknik, fritid och kultur, genom ordförande Bengt Sandell.
Gatu- och parkchef Maria Poutamo.
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§ 45 Energiplan för Vaxholms stad 2021-2030
Kommunfullmäktiges beslut
•

Energiplan för Vaxholms stad 2021-2030 antas med följande revideringar:
Mål 1.6. Ersätta "underlätta övergången ti ll" till "Verka för". Meningen blir: Verka för förnybara
bränslen och laddbara lösningar för kollektivtrafiken, tung trafik, vägfärjor och båttrafik.
Til lägg på sista åtgärden under mål 1: " ... och tankställen på land och vatten". Åtgärden blir:
Säkerställ att frågor om solenergi, laddpunkter och tankstationer för förnybara bränslen är med i
ett tidigt skede vid planeringen av ny bebyggelse, infrastrukturprojekt och tankställen på land
och vatten .
Planen ska kompletteras med följande tillägg: Vid detaljplanering samt när kommunen bygger
om eller bygger nytt ska möjligheten till lokal produktion av förnybar energi prioriteras.

•

Bedömning görs att energiplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

•

Uppföljning av energiplanen ska ske 2023.

Ärendebeskrivning
Energiplanen för perioden 2021- 2030 omfattar må l för att öka andelen förnybar energi, en effektiv
energianvändning, minskad klimatpåverkan samt mål för att trygga energiförsörjn ingen. Delmål och
åtgärder beskriver mera utförligt vad som är prioriterat i arbetet med att nå målen. Planen omfattar
också en beskrivning av nu läget i Vaxholm, risk och sårbarhet i energisystemet, elektrifiering av
transportsektorn men också något om framtida energifrågor.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med tillägget att energiplanen ska
revideras enligt följande:
1.

2.

3.

Mål 1.6. Ersätta "underl ätta övergången till" till "Verka för". Meningen blir: Verka för förnybara
bränslen och laddbara lösningar för kollektivtrafiken, tung trafik, vägfärjor och båttrafik.
Tillägg på sist a åtgärden under mål 1: " ...och tankställen på land och vatten". Åtgärden blir:
Säkerstä ll att frågor om solenergi, laddpunkter och tankstationer för förnybara bränslen är med i
ett tidigt skede vid planeringen av ny bebyggelse, infrastrukturprojekt och tankställen på land
och vatten.
Planen ska kompletteras med följande tillägg: Vid detaljplanering samt när kommunen bygger
om eller bygger nytt ska möjligheten t ill lokal produktion av förnybar energi prioriteras.

Sara Strandberg (V), Karin Urbina Rutström (MP) samt M ichael Baumgarten (L) yrkar bifal l till Malin
Forsbrands (C) beslutsförslag.
Klas Beskow (SD) yrkar bifall t ill Malin Forsbrands (C) beslutsförslag med revideringen att begreppet
förnybart i energiplanen byts ut mot fossi lfritt i hela planen.
Lars Lindgren (M) samt Kjetil Rindal (KD) yrkar bifall till Klas Beskows (SD) beslutsförslag.
Fredrik Östman (C), Michael Baumgarten (L) samt Sara Strandberg yrkar avslag till Klas Beskows (SD)
ändringsyrkande.
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Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till Malin Forsbrands
(C) beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2021-05-06/ § 67
Protokollsutdrag PLU 2021-04-21/§ 20
Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson, 2021-04-08
Energiplan, 2021-04-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kristina Eriksson hållbarhetsenheten

För kännedom:

Marie Wiklund kommunchef
Susanne Eden stadsbyggnadschef
Madeleine Larsson hållbarhetschef
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§ 46 Hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021-2030
Kommunfullmäktiges beslut
•
•

Hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021-2030 antas.
En klimatkartläggning ska arbetas fram.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad ska implementera målen och Agenda 2030 i alla stadens verksamheter enligt politiskt
beslut KS 2017-10-26/§ 114. Hållbarhetsstrategi 2021-2030 har tagit s fram under 2020/2021 för att
möjliggöra måluppfyllelse. Strategin anger riktningen och åtgärder fram t ill och med 2030, baserat på
agendans mål och delmål.
När nämnderna form ulerar sina årliga mål ska politiken med utgångspunkt från sitt ansvarsområde och
kunskap identifiera vilka delmål och åtgärder som bör prioriteras under kommande år.
Hållbarhetsstrategin ska integreras och vara en naturlig del i kommunens mål- och budgetprocess.
Under respektive nämnd arbetar därefter förva ltningar och enheter vidare med att identifiera och
prioritera fokusom råden och insatser årligen utifrån sitt nuläge och de delmål och åtgärder som lyfts i
hå 11 bar hetsstrategi n.
Hållbarhetsstrategin ersätter tidigare styrdokument Miljöprogram fö r Vaxholm 2014-2020 och
Vaxholms strategi för social hållbarhet 2014-2020. Uppföljning av dessa styrdokument har skett årligen
via hå Il ba rh ets redovisningen.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifa ll till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Sara Strandberg (V) samt Karin Urbina Rutström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall t ill kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2021-06-03/ § 88
Protokollsutdrag AU 2021-05-26/§ 33
Tjänsteutlåt ande Madeleine Larsson 2021-05-11
Hållbarhetsstrategi för Vaxho lms stad 2021-2030, 2021-05-11

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Madeleine Larsson, hållbarhetschef

För kännedom:

Marie Wikl und kommunchef
Susanne Eden stadsbyggnadschef
Agneta Franzen socialchef
Anders Roxström utbildningschef
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§ 47 Försäljning av mat till fristående förskolor
Kommunfullmäktiges beslut
Vaxholms stad kan genom barn- och utbildningsnämnden bedriva offentlig säljverksamhet avseende
försäljning av luncher till fristående försko lor som endast är utrustade med ett mottagnings/serveringskök.

Ärendebeskrivning
Kostenheten på utbildningsförvaltningen har återkommande (under hösten 2018, våren 2020 och våren
2021) fått förfrågan från fristående förskolor om det finns möjlighet att köpa luncher till verksamheten
från de kommunala tillagningsköken.
Om Vaxholms stad ska sälja luncher till fristående förskolor/skolor blir det en fråga om offentlig
sä ljverksamhet och därav blir reglerna i konkurrenslagen (KL) tillämpliga .
Försäljning av luncher är inte en verksamhet som är förenlig med lag i den bemärkelse som avses i 3 kap.
27 § KL. Det krävs därför att vi gör en prövning kring vilka konsekvenser en försä ljningsverksamhet av
luncher skulle ha för konkurrensen på marknaden innan vi tar ställning huruvida detta bör genomföras
eller inte.
Förvaltningen bedömer att det ur konkurrenssynpunkt fin ns aspekter som möjliggör att Vaxholms stad
kan möta upp de fristående försko lornas behov av att köpa lu ncher. Ur stadens perspektiv skulle
försä ljningsverksamheten vara gynnsam då den skulle bidra till att behålla kostenhetens kompetens
samt måltidskvalitet i kommunens förskolor.
Det går att konstatera att praxis kring kommuner och konkurrensbegränsande offentlig verksamhet är
begränsad. Detta t illsammans med att förvaltningen bedömer att det går att argumentera för att vi
endast skulle uppta en marginell del av relevant marknad gör att det finns ett tolkningsutrymme för
huruvida Vaxholms stads försä ljningsverksamhet skulle vara lämpl ig ur konkurrenssynpunkt eller inte.
Vaxholms stads tillagningskök har i dagsläget överkapacitet som gör att verksamheten - utan att behöva
göra förändringar - kan möta upp och leverera mat till de försko lor som har efterfrågat det.
Att bedriva en offentlig säljverksamhet avseende försä ljning av luncher till fristående försko lor som
endast är utrustade med mottagnings-/serveringskök skulle kunna minska kommunens kostnader och
därav bidra t ill en långsikt igt hållbar ekonomi. Vi ser även att vi kan erbjuda en likvärdig måltidskvalitet
ti ll alla barn i kommunen. Vidare har förva ltningen tydliga och uppföljningsbara livsmiljömål som går i
linje med nationella riktlinjer för försko lemåltider samt de globa la målen i Agenda 2030.

Vi ser även att en försä ljning gör att vi kan erbjuda en likvärdig måltidskvalitet till nästan alla barn i
kommunen. Vidare har förva ltningen tydliga och uppföljningsbara livsmiljömå l som går i linje med
nationella riktlinjer för förskolemåltider samt de globala målen i Agenda 2030.
Förvaltningen anser att om försä ljningsverksamheten ska införas så är det av vikt att det finns en politisk
vilja till att göra detta och vidare en förståelse för att rätts läget till viss del är oklart och att saken kan
komma att ligga t ill grund för prövning hos konkurrensverket.
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Yrkanden
Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2021-06-03/§ 85
Protokollsutdrag KS 2021-06-03/ § 85
Protokollsutdrag BUN 2021-05-24/§ 57
Tjänsteutlåtande, Margareta Andersson och Linda Marklund, 2021-05-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Anders Roxström, tf. uf
Margareta Andersson, uf
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§ 48 Storstockholms brandförsvar (SSBF)- Justering av taxor för
sotning och brandskyddskontroll inom Vaxholms stad och
Österåkers kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Storstockholms brandförsvars taxor för sotning och brandskyddskontroll revideras enligt följande:
1. Punkten 5.7 Särskilda bestämmelser avseende tilläggsavgift för fastighet utan fast tandförbindelse
med fastlandet i fastställd taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll justeras.
2. Justeringen börjar gälla 2021-07-01.

Ärendebeskrivning
Storstockholms Brandförsvar har vid direktionens sammanträde 2021-04-13 § 20 fattat beslut om att till
Vaxholms stad och Österåkers kommun föreslå justering av taxor för sotn ing och brandskyddskontroll.
Ändringen handlar om en justering av punkten 5.7 Särskilda bestämmelser avseende tilläggsavgift för
fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet i taxan för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll. Justeringen föreslås börja gä lla från och med 2021-06-01.
Med anledning av att Vaxholms stads kommunfullmäktige inte sammanträder i maj är förslaget att
Vaxholm föreslår att justeringen ska börja gälla från och med 2021-07-01, förslaget är befäst med SSBF.
SSBF föreslår ingen förändring av nivån på sjä lva taxan. Det är enbart definitionen av begreppet fast
tandförbindelse med fastlandet som justeras. Syftet är att tydliggöra hur den av SSBF upphandlade
sotarentreprenören får tillämpa den tilläggsavgift som är fastställd av kommunen för besök vid
fastigheter där entreprenören själv måste stå för egen båttransport.
Beslutet innebär att begreppet fast tandförbindelse med fastlandet definieras som en stadigvarande
upprätthållen vägförbindelse med fastlandet via bro eller färjeled trafikerad av Vägverkets vägfärjor.
För mer detaljerad information i ärendet hänvisas till SSBF:s tjänsteutlåtande daterat 2021-03-29.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta om justerade taxor i enlighet med
Storstockholms brandförsvars (direktionens) förslag.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifa ll t ill kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2021-06-03/ § 106
Tjänsteutlåtande, 2021-05-07
Missiv SSBF, 2021-05-03
Protokollsutdrag SSBF, Direktionen, 2021-04-13 § 20
Tjänsteutlåtande, SSBF, 2021-03-29

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Storstockholms brandförsvar (SSBF), =a.:..:.n:..:.na=--.:..:k=-ar:...:.in"".:.c.:..:::..:.=.:..=->--==.:.;=.:..:::..:.f-==e
Ordförande
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§ 49 Vaxholms stads huvudmannaskap för linfärjan - återremitterat

ärende från kommunfullmäktige april 2021
Kommunfullmäktiges beslut
•

Utredningen noteras till protokollet.

•

Vaxholms stad ingår inte en ny avta lsperiod efter 2021.

Jäv
Lars Petter Holm (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Ärendet om Vaxholms stads fortsatta huvudmannaskap för linfärj an återremitterades från
kommunfullmäktige den 19 april 2021.
Riktlinjer för återremittering och fortsatt utredning/beredning var följande :
•
•

Kommunen förhandlar med övriga parter om ett års förlängning av avta let
Kommunen utreder möjligheterna till
Fortsatt drift av linfärjan i nuvarande form.
Förutsättningarna och möjligheten för fortsatt färjetrafik till Kastellet men med
exempelvis ombyggd färja, nya samarbetspartners etc.
Att påverka Trafikförvaltningen att markant öka trafiken med Waxholmsbåt till Ka stellet.
Inte enbart sommartid utan året runt.

I tjänsteutlåtandet redovisas svar på det uppdrag som framställdes i det återrem itterade ärendet.
I den sammanfattande bedömningen kvarstår att kommunens möjligheter att finansiellt fortsätta bidra
t ill färjan är begränsade. En fortsättning av linfärjan är dock önskvärd, men med en aktör som är
närmare ver ksamheten och driver den mer aktivt än vad kommunen har möjlighet att göra.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Sara Strandberg (V), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP), Fredrik Östman (C) sa mt Michael Baumgarten
(L) yrkar bifall t ill kommunstyrelsens beslutsförslag.
Lars Lindgren (M) yrkar att kommunen avropar option 1, med förlängning på ett år, för att ge linfärjan
en chans ti ll omställning.
Rickard Gille(-), Ingemar Wemmenhög (WP) samt Klas Beskow (SO) yrkar bifall til l Lars Lindgrens (M)
beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag t ill beslut före ligger.
Ordföranden stä ller proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Votering begärs och verkställs.

Ordförande
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Voteringsproposition
Ordföranden fö reslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunfullmäktige.
Ja röstar: den som bifaller kommunstyrel sens beslutsförslag.
Nej röstar: den som bifaller Lars Lindgrens (M) beslutsförslag.

Om röst ni ngsresu ltat
Ordföranden finn er att kommunfull mäktige med 17 ja-röst er mot 14 nej-röster bifa ller
kommunstyrelsens beslutsförslag (i enlighet med bilaga 2 t ill protokollet).

Reservationer
Lars Lindgren (M) anmäler för (M) och Klas Beskow (SO) anmäler för (SO) reservation mot beslutet till
förmån för Lars Lindgrens (M) yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2021-06-03/ § 87
Tjänsteutlåtande, Mikaela Loden, 2021-05-12
Beslut KF 2021-04-19/§ 26, Vaxholms stads huvudmannaskap för linfärjan
Bilaga 3 KF 2021-04-19 § 26 - Yrkande återremiss

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Marie Wikl und, Kommunchef, KLK, marie. wiklund @vaxholm.se
Mikaela Loden, Näringslivsansva rig, mikaela.loden @vaxholm.se
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§ 50 Besvarande av återremiss - Förslag till nytt stadsbibliotek
Kommunfullmäktiges beslut
•
•

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.
Nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att uppdatera biblioteksplanen varvid
bibliotekets framtida lokalbehov ska framgå.

Jäv
Mikael Vigvinter (M) anmäler j äv och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen lyfte under hösten 2020 ett förslag om ny lokal för stadens stadsbibliotek. Ärendet har
sedan dess återremitterats vid tre tillfällen och den senaste återremitteringen yrkar på ny utredning.
Yrkandet om utredning efterfrågar följande åtgärder:
- Oberoende extern expertis ska anlitas för att utreda Rådhusalternativets och
Söderhamnsplansalternativets tekniska, ekonomiska, funktionella och planmässiga förutsättningar och
konsekvenser.
- Föreslagen utredare ska godkännas av såväl Mittsamverkan som av förslagsställarna (Partilösa och
Moderater i KF)
- De två alternativa lösn ingarna ska presenteras i ett format som gör det möjligt att j ämföra
alternativen . Möjligheterna att tillfredsställa biblioteksverksamhetens behov i de båda förslagen ska
presenteras. Även bedömd samhällsnytta av alternativen skall beskrivas.
- Underlag för utredningen ska ll tillställas utredaren såvä l från Mittsamverkan som från
förslagsställarna.
- Utredningen ska avrapporteras till såväl Mittsamverkan som till förslagsställarna.
- I utredningen ska även ingå åtgärder och kostnader för att tillgänglighetsanpassa biblioteket på
Hamngatan.
Förvaltningen har, efter samråd med TFKs presidium, valt att inte säga upp avtal för befintliga lokaler
och detta avtalsförhållande är därmed förlängt med 3 år. Dessutom har bostadsrättsföreningen, som
förvaltningen förhandlat med om nya lokaler, gått vidare i sitt arbete med att finna en hyresgäst. Detta
innebär att det inte finns ett alternativ att jämföra Rådhusförslaget med.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Rickard Gi lle (-) yrkar skriftligen (i enlighet med bilaga 3) att:
Ärendet avslutas och två nya uppdrag läggs:
1. TFK får i uppdrag att uppdatera biblioteksplanen varvid även bibliotekets framtida lokalbehov ska
framgå.
2. TFK får i uppdrag att med extern expertis utreda om bibliotekets framtida lokalbehov (enligt ovan)
kan tillgodoses på fastigheten Styrmannen 1 ( Rådhuset). Om utredningen visar att detta är möjligt så

ska det ä,en utcedas ,;lka ö,dga funkfonec/akt;,;tete, som ä, lämpl;ga att fö~&tllRådt ,:.
Ord föra nde
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Lars Lindgren (M) Klas Beskow (SD), Lars Arb Zackrisson(-) samt Kjetil Rindal (KD) yrka r bifall till Rickard
Gilles(-) beslutsförslag.

Malin Forsbrand (C) reviderar sitt yrkande och yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med
ändringe n att TFK får i uppdrag att uppdatera biblioteksplanen varvid även bibliotekets framtida
lokalbehov ska framgå, i enlighet med uppdrag 1 i Rickard Gilles(-) beslutsförslag.
Sara Strandberg (V), Fredrik Östman (C), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP), Michael Baumgarten (L)
samt Anders Garstål (S) yrkar bifall till Malin Forsbrands (C) reviderade beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut före ligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finn er bifall till Malin Forsbrands
(C) reviderade beslutsförslag.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunfullmäktige:
Ja röstar: Den som bifaller Malin Forsbrands (C) reviderade beslutsförslag.
Nej röstar: Den som bifaller Rickard Gilles(-) beslutsförslag.

Om röst ni ngsresu lta t
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 17 ja-röster mot 14 nej-röster bifaller Malin Forsbrands
(C) reviderade beslutsförslag (i enlighet med bilaga 2 till protokollet).

Reservationer
Lars Lindgren (M) anmä ler för (M), Klas Beskow (SD) anmäler för (SD), Kjetil Rindal (KD) anmäler för (KD)
samt Rickard Gille(-) anmä ler reservation mot beslutet till förmån för Rickard Gilles(-) yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2021-06-03/ § 78
Besvarande av återremiss 2021-04-21 - Tjänsteutlåtande
Beslut KF 2021-03-22/§ 3 Svar på återremiss gällande förslag till nytt stadsbibliotek
Bilaga 3 KF 2021-03-22 §3- Yrkande återremiss (M) (-)
Bilaga 4 KF 2021-03-22 §3- Yrkande återremiss (L)

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Eva-Lena Granbacka, sbf
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§ 51 Uppföljning Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms

stad 2018-2020
Kommunfullmäktiges beslut
Uppföljning av Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020 noteras till
protokollet.

Ärendebeskrivning
År 2018 antog kommunfullmäktige riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020. Denna
uppföljning är en del av arbetet med att ta fram nästa periods mål och riktlinjer. Under perioden 20182020 har kommunen generellt haft svårt att uppnå den önskade bostadsbyggnadstakten, och det årliga
tillskottet av bostäder är ojämnt över tid. Det finns planberedskap för att tillskapa hyresrätter enligt mål,
men det saknas planer för genomförande och det är därför inte säkert att dessa färdigställs inom den
önskade tidsramen. Mål och riktlinjer kring äldres behov är i stort sett uppfyllda, men det finns vissa
brister i kunskapen om tillgänglighet och trygghet i bostadsbeståndet och offentliga miljöer. Behovet av
särskilda boendeplatser anses vara säkrat för en tid framöver. Nyanlända och unga vuxnas behov och
ställning på bostadsmarknaden skulle behöva mer uppmärksamhet i det fortsatta arbetet. Nästa periods
mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen bör formuleras så att de är mätbara, och på ett sätt som
möjliggör en bedömning vid genomförandetidens slut.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Karin Urbina Rutström (MP) samt Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2021-06-03/§ 99
Protokollsutdrag PLU 2021-05-26/§ 36
Tjänsteutlåtande, James Fenske, 2021-03-24
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020 (reviderad efter KS 2018-03-15),
2018-04-17

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Matilda Karlström, sbf
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§ 52 Val och entlediganden
Kommunfullmäktiges beslut
Entlediganden :

Ronny Fredriksson (5) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Begäran om ny
röstsammanräkning lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Angelika Lang (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i arvodeskommitten.
Fyllnads val

Agneta Fischerström (KD) väljs till ledamot i arvodeskommitten med fastställd mandatperiod 2021-0618-2022-10-14.
Övriga val

Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) väljs till ersättare i Samordningsförbundet Roslagen med fast stä lld
mandatperiod 2021-06-18-2022-12-31.

Handlingar
Begäran om entledigande ersättare kommunfullmäktige, Ronny Fredriksson (5), 2021-06-09

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet
sophia.dahlgre n@osteraker.se
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§ 53 Inkomna interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande.

Ärendebeskrivning
Följande interpellation anmä ls:
Interpellation från Mats Olofsson (M) om relationen mellan arvodesreglementet och allmänna
reglementet

Yrkanden
Ordföranden yrkar att interpel lationen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för
besvarande.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Interpellation från Mats Olofsson (M) om relationen mellan arvodesreglementet och allmänna
reglementet, 2021-04-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet
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§ 54 Obesvarade motioner per 2021-06-14
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisning av obesvarade motioner per 2021-06-14 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 2021-06-14 tre obesvarade motioner att redovisa:
1. Motion av Lars Arb Zackrisson(-): Utredning om permanenta skollokaler i Vaxholms stad (inkommen
vid KF 2020-02-17) Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14 (bordläggs).

2. Motion av Rickard Gille(-) om riktlinjer för motioner och motionssvar (inkommen vid KF 2021-04-19).
Beräknas besvaras under hösten 2021.
3. Motion av Sara Strandberg (V) gä llande fl exibla parkeringstal (inkommen vid KF 2021-03-22).
Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14 (bordläggs) .

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

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2021-06-03/ § 108
Protokollsutdrag AU 2021-05-26/§ 41
Tjänsteutlåtande, 2021-05-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

~i/4)
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§ 55 Svar på motion från Lars Arb Zackrisson(-) rörande permanenta

skollokaler i Vaxholms stad
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige har mottagit en motion gä llande skollo kaler och fastighetsenheten har sammanställt ett
svar utifrån nuläget. Fastighetsenheten har sedan en ny internhyresmodell implementerats haft en
löpande strukturerad samverkan med utbildningsförvaltn ingen gällande lokalstrategiska frågor.
Tillfälliga lov har under de senaste åren varit en högt prioriterad fråga och sa mtliga tillfälliga lov inom
kommunal regi har idag en långsiktig lösn ing.
När motionssvaret behandlades i TFK den 22 april beslutades att motionen anses besvarad. Dessutom
beslutades följande tillägg:
" En förklaring ska framgå gällande varför barackerna står kvar trots att loven har gått ut. Barn- och
utbildningsnämnden bör också besvara motionen i den del de berörs och kommunstyrelsen bör titta på
frågorna på löptiderna och hitta en rutin. "
Fastighetse nheten har i en separat skrivelse, som bifogats, beskrivit bakgrunden t ill att flera av
paviljongerna saknar eller har saknat gä llande bygglov. I skrivelsen beskrivs också att det nu finns ett
gemensamt och strukture rat arbet e kring lokalförsörjning tillsa mmans med utbildningsförvaltningen.
Sammanställning av tillfälliga lov med kort beskrivning av åtgärder:
Vaxö skola (Terra Nova 6)

Långsiktig plan: lnvesteringsprojekt om ny byggnad på tomten skal l ersätta tillfällig byggnad. Åtgä rden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen t ill och med 2022.
M odulbyggnad för slöjd Rindö skola (Rindö 3-378)
Långsiktig plan: De tillfälliga lokalerna är uppsagda och verksamheten kommer flytta in i de permanenta
lokalerna. Åtgärden ligger med i TFKs investeringsbudget 2021.
M odul byggnader Ytterby förskola (Ytterby 4:172)
Långsiktig plan: Verksamheten kommer flyttas in i permanenta försko lelokaler på Överby förskola ht
2021.
Modul byggnader Resarö skola (Ytterby 4:174)
Långsiktig plan: lnvesteringsprojekt om ny byggnad på tomt en ska ll ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen t ill och med 2022.
Förskolan Blynäsviken
Långsiktig plan: Ersätts med permanenta lokaler på Norrberget. Åt gä rden ligger med i långsiktiga
investeringsplanen.
Johannesberg (Vaxön 1:36)
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Långsiktig plan: Dialog med verksamhetsutövarna pågår, finns eventuellt en möjlighet för permanent ny
byggnad på tomten . Fråga kring finansiering av ny byggnad ses över.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att ärende 17-21 på föredragn ingslistan bordläggs och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2021-06-03/§ 80
Tjän steutlåtande, Susanne Eden, 2021-05-24
Protokollsutdrag TFK 2021-04-22/§ 25
Reservation Lars Arb Zackrisson(-), Bilaga 1 TFK ti ll svar på motion rörande permanenta skollokaler i
Vaxholms st ad
Tjänsteutlåtande, Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17
februari 2020 2021-04-07
Förtydligande av Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17
februari 2020, 2021-05-24
Motion gä llande utredning rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. - Vaxholms KF 17
februari 2020

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Anders Roxström, uf
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§ 56 Svar på motion från Vänsterpartiet avseende flexibla

parkeringstal
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med i beslut i ärende 17.

Ärendebeskrivning
Motion från Sara Strandberg/Vänsterpartiet om flexibla parkeringsta l yrkar:
•

Att flexibla parkeringstal arbetas in i Vaxholms stads parkeringsnorm som ett led i vårt arbete för att
nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn.

Det finns en brist på parkeringsplatser på allmän plats i Vaxholm idag. Genom Vaxholms stads
parkeringsnorm säkerställs att parkeringsbehovet vid exploatering tillgodoses inom kvartersmark. Det
finns därför inte anledning att ompröva parkeringsnormen, motionen föreslås därför avslås.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2021-06-03/§ 95
Protokollsutdrag PLU 2021-05-26/§ 32
Tjänsteutlåtande, 2021-05-03
Motion (V) gällande flexibla parkeringstal, 2021-03-08
KF 2021-03-22 § 20

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Adam Hjort, sbf
Susanne Eden, sbf
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§ 57 Svar på interpellation från Sara Strandberg (V) om en

arkitekturpolicy för Vaxholms stad
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med i beslut i ärende 17.

Ärendebeskrivning
Sara Strandberg (V) har till kommunstyrelsens ordfö ra nde inkommit med rubricerad interpellation.
Interpellationen har besvarats skriftligen av kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C) till
dagens sammanträde.

Handlingar
Svar på interpellation från Sa ra Strandberg (V) om en arkitekturpolicy för Vaxholms stad
Interp ellation om en arkitekturpolicy fö r Vaxholms stad, 2020-11-02
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§ 58 Svar på interpellation från Rickard Gille(-), Peter Lindqvist(-) och

Sara Strandberg om förstärkt fastighetsbolag och kommunala
hyresrätter
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med i beslut i ärende 17.

Ärendebeskrivning
Rickard Gille(-), Sara Strandberg (V) och Peter Lindqvist(-) har till kommunstyrelsens ordförande
inkommit med rubricerad interpellation. Interpellationen har besvarats skriftligen av kommunstyrelsens
ordförande Malin Forsbrand (C) till dagens sammanträde.

Handlingar
Svar på interpellation från Rickard Gille(-), Peter Lindqvist (-) och Sara Strandberg om förstärkt
fastighetsbolag och kommunala hyresrätter
Interpellation om förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter, 2020-11-02

Ordförande

29

Justerare

Protokoll Kommunfullmäktige

l , i l vAXHOLMS
~
STAD

2021-06-14
Änr KS 2020/212.101
1 av 1

§ 59 Svar på interpellation från Klas Beskow (SD) om upphandling

färjor
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med i beslut i ärende 17.

Ärendebeskrivning
Klas Beskow (SO) har till kommunstyrelsens ordförande inkommit med rubricerad interpellation.
Interpellationen har besvarats skriftligen av kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C) till
dagens sammanträde.

Handlingar
Svar på interpellation från Klas Beskow (SO) om upphandling färjor
Interpellation om upphandling färjor, 2020-11-30
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Uppropslista kommunfullmäktige 2021-06-14 §§ 39-59 (bilaga 1)
Nr Namn

Parti

Roll

1 Karin Enström

M

Ordföra nde

2 Rickard Gille

-

Ersättare

Jäv

1:e vice
ordförande
2:e vice
3 M ailis Da hl be rg

C

ordförande

4 Mats Olofsson

M
M
M
M

Ledamot

5 Lars Lindgre n
6 Annicka Hörnsten Blomme
7 Tina Run hem

Leda mot
Ledamot
Ledamot
Ch ristian Söderman (M)

8 M ikael Vigvinter

M
M

Leda mot

10 M alin Forsbra nd
11 Adrian Brun khorst

C

Ledamot

C

Ledamot

12 Lena Hallberg

C

Ledamot

13 Michael Bau mgart en

L

Ledamot

14 Lo uise Yngström Valdre

L

Ledamot

15 Kjetil Rindal

KO

Leda mot

16 Amir Parvanehtabrizi
17 Anders Ga rst ål

s

Ledamot

5

Ledamot

18 Bengt Sa ndell

5

Ledamot

19 Bertil Ja nsson

s

Ledamot

20 Sara Strandberg

V

Ledamot

9 Per-Eric Grön

Ledamot

§ so

§ so

Fredri k Östma n (C)

Göran Nilsson (5)

LarsPetter Holm (V), ej §
49 j äv
Gunilla La uthers (V),
21 Curt-Åke Stefan

V

Ledamot

§

49
Ka rin Urbina Rutström

22 Anne-Ch arlotte Eriksson
23 Juha Ra pola

MP

Ledamot

so

Ledamot

24 Klas Beskow

5D

Ledamot

25 Daga Bäfverfeldt

WP
-

Ledamot

26 Ingemar Wemmen hög

(MP)

Ledamot

27 Lisbet h Hjalm arsson Grunditz
28 Pet er Lindqvist

WP

Ledamot

-

Ledamot

29 La rs Arb Zackrisson

-

Ledamot

30 Elain e Nord Lar sson
31 Karl Olof Fagerström

WP

Ledamot

WP

Leda mot

34 Christia n Söderman

M

Ersätta re

35 Lars Sjöblom

M

Ersättare

36 Fredrik Östman

C

Ersättare

41 Agneta Fischerström

KO

Ersättare

43 Göran Nilsson

s

Ersättare

44 Gunilla La uthers § 49

V

Ersättare

45 La rsPetter Holm

V

Ersättare

M oniqua Hultberg (WP)

§ 49

46 Karin Urbina Rutström
51 Moniqua Hultberg

MP

Ersättare

WP

Ersättare

Voteringslista kommunfullmäktige 2021-06-14 §§ 39-59 (bilaga 2)
Nr Namn

so

§49

§

1 Karin Enström (M)

Nej

Nej

2 Rickard Gille(-)

Nej

Nej

3 Mailis Dahlberg (C)

Ja

Ja

4 Mats Olofsson (M)

Nej

Nej

5 Lars Lindgren (M)

Nej

Nej

6 Annicka Hörnsten Blomme (M)

Nej

Nej

7 Tina Runhem (M)

Nej

8 Mikael Vigvinter (M)

Nej

Nej
-

9 Per-Eric Grön (M)

Nej

Nej

10 Malin Forsbrand (C)

Ja

Ja

12 Lena Hallberg (C)

Ja

Ja

13 Michael Baumgarten (L)
14 Louise Yngström Valdre (L)
15 Kjetil Rindal (KD)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

17 Anders Garstål (S)

Ja

Ja

18 Bengt Sandell (S)

Ja

Ja

19 Bertil Jansson (S)

Ja

Ja

20 Sara Strandberg (V)

Ja

Ja

23 Juha Rapola (SD)

Nej

Nej

24 Klas Beskow (5D)

Nej

Nej

25 Daga Bäfverfeldt (WP)

Ja

Ja

26 Ingema r Wemmenhög (-)

Nej

Nej

27 Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP)
28 Peter Lindqvist(-)

Ja

Ja

Nej

Nej

29 Lars Arb Zackrisson (-)

Nej

Nej

31 Karl Olof Fagerström (WP)

Ja

Ja

34 Christian Söderman (M)

-

Nej

36 Fredrik Östman (C)

Ja

Ja

43 Göran Nilsson (S)

Ja

Ja

44 Gunilla Lauth ers (V)

Ja

-

45 LarsPetter Holm (V)

-

Ja

46 Karin Urbina Rutström (MP)

Ja

Ja

51 Moniqua Hultberg (WP)

Ja

Ja

Yrkande - ärende 12 - KF 2021-06-14
Ärendet avslutas och två nya uppdrag läggs.

TFK får i uppdrag att uppdatera biblioteksplanen varvid ~ven bibli~tekets framtida lokalbehov ska~
framgå.
· ~

e. V\ l.

b vo.._V\

TFK får i uppdrag att med extern expertis utreda om bibliotekets framtida lokalbehmAkan tillgodoses
på fastigheten Styrmannen 1 (Rådhuset). Om utredningen visar att detta är möjligt så ska även
utredas vilka övriga funktioner/aktiviteter som är lämpliga att för-(ägga till Rådhuset.
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