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Dat. 2018-05-15

Enkel fråga till Deshira Flankör

I tidningen Mitt i Värmdö den 8 maj framkom det i en artikel ett avslöjande att Värmdö Kommun
betalar 270 000 kr/ månaden för ett fruktansvärt undermåligt boende i Dragudden. Det är hissnande
3,2 miljoner per år i skattemedel som läggs på detta.

Min fråga är till dej Deshira är:
Hur kan man upphandla ett sådant förkastligt och dyrt avtal med ett bolag utan att kontrollera att
värdet av den hyra man betalar motsvarar standarden på boendet?
Thorulf Empfevik
SD Värmdö
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Enkel fråga till Lars-Erik Alversjö, ordförande i BMH
Kommunfullmäktige 2018-06-13

Allmänhetens tillgång till information om bräddningar under
badsäsong
Bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden, BMH, har ansvaret för hälsoskydd i Värmdö
kommun och borde därmed ta ansvar för att allmänheten har tillgång till nödvändig
information om aktiviteter som kan utgöra en hälsorisk. En hälsorisk för känsliga personer
kan vara att bada i vatten med e-colibakterier.
Till BMH:s nämndmöte i april lämnade Miljöpartiet därför in ett initiativ om att allmänheten
ska få bättre information om bräddningar av avloppsvatten som sker i kommunen. Vi
föreslog att förvaltningen ska ta fram tydliga riktlinjer om hur och när allmänheten och
framförallt boende i området ska informeras om bräddningar – ett yrkande som inte bifölls
vid nämndmötet.
Vi yrkade också på att BMH ska få information senast vid nästkommande nämndmöte om de
bräddningar som gjorts - ett yrkande som bifölls.
Vi lämnade också följande yrkande som lämnades till beredning: att förvaltningen omgående
ska ta prov på vattenkvaliteten när bräddningar har gjorts i närheten av anlagda badplatser.
Nu frågar vi dig Lars-Erik Alversjö, i egenskap av ordförande för BMH, följande:
-

Kommer BMH i egenskap av tillsynsmyndighet att ställa krav på tekniska nämnden,
eller den kommunala förvaltningen, att under nuvarande badsäsong och
nästkommande omgående informera allmänheten om bräddningar i kommunens
vattenområden?

Hanna Thorell
Miljöpartiet de gröna i Värmdö
076-0065400
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Enkel fråga till Peter Brännström, ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige 2018-06-13

Stora ekonomiska problem i Värmdös hemtjänst
Hemtjänsten i Värmdö kommun dras med stora ekonomiska problem, den kommunala
hemtjänsten gör årligen stora underskott och ett av de privata hemtjänstbolagen har nyligen
gått i konkurs. Miljöpartiets tolkning är att biståndsbedömningen inte är tillräckligt generös
och att ersättningen till den kommunala och privata hemtjänsten är för snäv. Exempelvis
beviljas idag inte ersättning för kring tid och administrativa insatser vilket blir ett problem
när tiden hos en brukare inte är tillräckligt omfattande.
Nu frågar jag dig Peter Brännström, i egenskap av ordförande för vård- och
omsorgsnämnden, följande:
-

Kommer hemtjänsten få ersättning för kring tid och administrativa insatser?

Hanna Thorell
Miljöpartiet de gröna i Värmdö
076-0065400
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Fråga till Peter Frej ordförande i Socialnämnden, Värmdö kommun 2018-06-13

Hur placeras ensamkommande i Värmdö
I och med den nya lagstiftningen rörande en ny möjlighet för ungdomar som drabbades av
Migrationsverkets långa handläggningstider att ansöka om asyl på nytt berörs 35 ungdomar på
Värmdö. Vi har som kommun möjlighet att hjälpa till att placera dessa ungdomar. De frivilliga
familjehemmen kan inte ta emot fler. De har gjort en stor insats för de som annars skulle fått lov
att flytta till en annan kommun. Det finns bl.a tomma lokaler i kommunen som skulle gå att
använda för detta ändamål, vi har också fått 800.000 kronor i statligt bidrag.
Jag vill därför fråga dig
Vad kan vi göra för att placera de cirka 35 ensamkommande ungdomar som får stanna här i
kommunen genom den nya lagen?

Ulla Staaf, 2:e vice ordförande i Socialnämnden.
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Enkel fråga till Malin Bellander, ordförande i tekniska nämnden
Kommunfullmäktige 2018-06-13

Allmänhetens tillgång till information om bräddningar under
badsäsong
Då bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för hälsoskydd i kommunen lämnade
Miljöpartiet in ett initiativ till nämnden i april om att allmänheten ska få bättre information
om bräddningar av det avloppsvatten som sker i kommunen. Detta då bad i vatten med e-coli
bakterier kan medföra hälsorisk för känsliga personer.
Vi föreslog att förvaltningen skulle ta fram tydliga riktlinjer om hur och när allmänheten och
framförallt boende i området ska informeras om bräddningar. Vårt yrkande bifölls inte och vi
är nu inför pågående badsäsong oroade över att allmänheten och boende kring ett
vattenområde där det bräddats inte får nödvändig information i tid.
Nu frågar jag dig Malin Bellander, i egenskap av ordförande för tekniska nämnden, följande:
-

Kommer tekniska nämnden under nuvarande badsäsong och nästkommande
omgående informera allmänheten om bräddningar i kommunens vattenområden?

Filip Joelsson
Miljöpartiet de gröna i Värmdö
073-50 48 548
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Interpellation till Malin Bellander, Ordförande i TKN
Kommunfullmäktiget 2018-06-13

bräddningarnas påverkan på badstränder
Värmdö är en kommun som växer kraftigt sommartid, och även om värmdöbor
ibland skämtar om badgästerna så har många värmdöbor en del av sin inkomst från
turismen. Andra har flyttat hit för att de lockats av möjligheten att bo nära naturen
och vattnet. För Värmdö och oss som bor här är ett rent och friskt hav och vatten som
vi kan bada i på sommaren viktigt.
Men de senaste åren har vattnet i Värmdö drabbats av såväl framgångar som bakslag.
Till framgångarna hör saneringen av Säbyviken och den lyckade anläggningen av
Hemmesta sjöäng. Till bakslagen hör den ändlösa långbänken med Farstaviken och
ansvaret för saneringen där. Men det värsta bakslaget är att vårt VA-nät tycks ha
drabbats av ett kraftigt bristande underhåll. Tidigare hörde bräddningar till
ovanligheterna, men de senaste åren har det skett allt oftare. Eftersom allmänheten
och vi oppositionspolitiker har mycket begränsad insyn i ledningsnätets tillstånd och
behovet av åtgärder i detsamma växer oron för att läget kommer bli värre.
Då det förekommit att badstränder på Värmdö fått stängas under perioder förra
sommaren pga att vattenprover innehållet E. Coli-bakterier så kan vi inte utesluta ett
samband med bräddningarna som gjordes samma sommar.
Därför ställer vi följande frågor:
•

Vilka ytterligare tekniska åtgärder kan Tekniska nämnden vidta för att
förebygga bräddningar (utöver de som presenterades i TKN våren 2018)?

•

Vilken beredskap har Tekniska nämnden för att förhindra bräddningar
under badsäsongerna 2018 och 2019?

•

Vilka åtgärder kommer TKN vidta för att begränsa skadan i de fall en
bräddning ändå måste göras?

•

Hur kommer TKN säkerställa att bräddningar inte leder till bad vid
förorenade badplatser?

•

Hur många bräddningar har skett under sommaren 2018 (fram till 1
augusti), och hur har TKN agerat för att begränsa skadan och förhindra bad
i förorenat vatten under sommaren?

Filip Joelsson och Hanna Thorell, Miljöpartiet de Gröna
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Interpellation till Peter Brännström, ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige 2018-06-13

Neddragningar i Värmdös hemtjänst
Hemtjänsten i Värmdö kommun dras med stora problem, den kommunala hemtjänsten gör
årligen stora underskott och ett av de privata hemtjänstbolagen har nyligen gått i konkurs.
Du skriver i interpellationssvar att det inte stämmer att den privata hemtjänsten har
ekonomiska problem men Värmdö Kvalitativa AB har under våren uttalat sig i en artikel i
NVP1 om att de befinner sig i en svår ekonomisk situation då ersättningen från kommunen är
för låg.
Miljöpartiets tolkning av situationen är att biståndsbedömningen inte är tillräckligt generös
och att ersättningen till den kommunala och privata hemtjänsten är för snäv. Vår tolkning är
att ersättningen till hemtjänsten numer avspeglar kommunens avsatta resurser för omsorg
och inte det faktiska omsorgsbehovet hos kommunens brukare och den tid det tar att utföra
tjänsterna.
Idag beviljas inte längre ersättning för kring tid och administrativa insatser vilket blir ett
problem när tiden hos en brukare inte är tillräckligt omfattande. Det ska dessutom ha blivit
svårare för privata hemtjänstföretag att få betalt för extra tid utöver beviljad tid som de
lägger ned på brukare med behov.
Nu frågar jag dig Peter Brännström, i egenskap av ordförande för vård- och
omsorgsnämnden, följande:
-

Hur många av Värmdös äldre med hemtjänst där tid för mat/matning har matlåda?
När och var togs beslut om att införa matlådor till en större mängd brukare?

-

En konsult ska ha använts sedan ett tag tillbaka för att bistå biståndshandläggarna,
hur många av hemtjänstkunderna har konsulten träffat och hur stor andel av dessa
brukare har därefter fått mindre tid beviljad för olika insatser?

-

Hur många brukare fick social tid beviljad maj 2016 kontra maj 2018? Hur många av
dessa blev beviljad social tid à 6 timmar vid de olika tillfällena?

-

Hur informeras brukare och anhöriga om förändringar i biståndsbedömningen och
varför ska inte privata företag nämna hur lång tid de olika insatserna tar när tiden för
en insats har minskat?

-

Hur många brukare inom hemtjänsten har 5-10 minuters tillsyn och får den
kommunala och privata hemtjänsten betalt för körtid till och från brukare?

-

Hur många utförda hemtjänsttimmar utöver beviljad tid fick den privata hemtjänsten
betalt för mellan jan-maj månad 2016, 2017 respektive 2018.

-

Vill Värmdö kommun ha kvar LOV inom hemtjänsten?

Hanna Thorell
Miljöpartiet de gröna i Värmdö
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https://m.nvp.se/Varmdo/Varmdo/svar-sits-for-varmdos-privata-hemtjanst/
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Interpellation från MP till utbildningsnämndens ordförande Marie
Bladholm
Jag har försökt förstå hur ni kan säga att ni satsar på skolan. Skolpengen är låg. Lärarbristen är
tydligare hos oss än i Nacka, och i synnerhet på Skärgårdsskolan. Lärare slutar. Lönerna ökar men
Värmdös allians gav inget extra för att underlätta för skolorna att till en början behålla och i nästa
steg kunna rekrytera lärare. Alliansen, det är en snygg satsning. Lönerna ökade dock med mer än ni
avsatt och tur var väl det, för annars hade väl Alla lärare flytt och inte bara många. Så vi tog pengarna
från undervisningen istället.
Jag tar det ett steg närmare mig själv en stund för att exemplifiera. Min dotter har en arbetsbok och
en läsebok. Det tar mkt tid att göra uppgifterna säger hon eftersom böckerna inte hör ihop. De är av
olika upplagor så hon måste sitta och leta framåt och bakåt i boken för att hitta uppgiften läseboken
anger att de skall utföra på sid 76 som inte finns på sidan 76 eftersom skolan inte har råd att köpa in
nya läseböcker utan bara arbetsböcker. Min son som nu börjar i nian har fyra av elva lärare kvar. Så
om ni ska säga att ni satsar, så räcker det inte med att bara säga det. Jag hoppas att era väljare ska
förstå att det är skillnad på att tala och göra. Utan höjd skolpeng och riktade satsningar är era ord
inget annat än lögn.
Ingen skola i kommunen stöds med extra pengar för att nationella prov måste levereras.
Skärgårdsskolan tvingades bekosta svävare för att uppfylla kraven. Pengar som andra skolor kan
lägga på något annat. Det här är ett exempel. Lita på att det finns fler. Följden är att utan stöd,
uppräkning av skolpeng och riktad lönesatsning för att få lärare till glesbygden är era ord vatten
värda. Ni kan hänvisa till ett statligt ansvar. Ja de får bidrag från staten. Värmdös allians bidrar med
låga påslag och sänkta skatter så ni måste spara på barn, äldre, infrastruktur och kultur. Och inte
kunna bygga upp en fungerande elevhälsa. Inte alls.
Till min fråga: Tycker du att skolorna i Värmdö har givits rätt förutsättningar att klara av sitt uppdrag?
Min slutledning är att om du tycker det så sitter felet över rektorerna men under politikerna då det
är liknande situation på alla skolor. Om du inte tycker det borde ni skämmas.

