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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 47
Inriktning för kommunens arbete med budget 2012 och ramar
2013 - 2014
Kommunstyrelsens beslut

Förslaget till inriktning, med komplettering, godkänns som utgångspunkt för kommunens arbete med budget 2012 och ramar 2013 – 2014.
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat förslag till inriktning för årets budgetarbete.
Följande utgångspunkter redovisas:










Analys av bokslut 2010
Förhindra fortsatt ökad låneskuld
Nämndernas obalanser
Försiktighet är en dygd
Verksamhetens kostnader
Sänkt skatt
Planeringsunderlag
Volymförändringar
Vision och inriktningsmål

Handlingar i ärendet

Inriktning för kommunens arbete med budget 2012 och ramar 2013 – 2014,
KLK 2011-02-28
Yrkanden

Lars Bryntesson (S) yrkar att förslaget till inriktning kompletteras med följande text (i avsnittet sänkt skatt, sista meningen):
”I budget 20111 har fullmäktige uttryckt målsättningen om skattesänkning,
denna ambition, liksom möjligheten att sänka kommunala avgifter, ska beaktas i budgetprocessen för den kommande mandatperioden.”
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om förslaget, med Bryntessons komplettering, bifalles och finner att det bifalles.
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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 48
Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige m fl för 2010
Kommunstyrelsens beslut

Verksamhetsberättelserna, med justeringar, godkänns.
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har redovisat verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige m.fl. för 2010. För kommunstyrelsen lämnas följande
sammanfattning:
”I verksamhetsberättelsen redovisas måluppfyllelsen för kommunstyrelsens
effektmål och ekonomiskt resultat 2010.
När det gäller uppföljningen av effektmålen har flera av dem inte kunnat
utvärderas. Detta beror bl.a. på att medborgarenkät ej genomfördes 2010, att
man inte arbetat med frågan, att arbete fortfarande pågår eller att olika policys m.m. varit i bruk för kort tid för att kunna mätas.
Årets driftsresultat ger ett budgetöverskott på 4,8 mnkr. Taget hänsyn till
oförbrukade projektmedel, som uppgår till 4,2 mnkr och förväntas överföras
till 2011, ger årets resultat ett budgetöverskott på 0,6 mnkr.”
Handlingar i ärendet

Verksamhetsberättelse 2010 för kommunstyrelsen, KLK 2011-02-16
Verksamhetsberättelse 2010 för kommunfullmäktige m.fl., KLK 2011-0208
Yrkanden

Charlie Hansson (S) och Lars Bryntesson (S) yrkar på följande förändringar
i verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen i avsnittet om uppföljning av
effektmål:
Noteringen Ingen mätning ändras till Nej för följande punkter:
Medborgardialog (2), jämställdhetsintegrering (2), energi (3), tillväxt i balans (4), bo och driva företag (1).
Noteringen Ja ändras till Delvis i punkten skattemedel och tillgångar handhas på ett effektivt sätt (1).
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition om förslaget, med Hanssons och Bryntessons justeringar, bifalles och finner att det bifalles.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”Det är viktigt för oss som bor i Värmdö att kommunen har en professionellt
skött organisation där kompetenta medarbetare ges goda förutsättningar att
bedriva den kommunala verksamheten. Därför måste vi i Värmdö, liksom
alla andra kommuner, sätta upp tydliga och uppföljningsbara mål för de insatser och den verksamhet kommunen finansierar genom sin budget. Denna
modell med målstyrning tillämpas idag i stort sett överallt, och vi är överens
om detta också i Värmdö.
Som politiker ska vi inte lägga oss i alla detaljer kring hur olika insatser ska
göras och verksamheter ska bedrivas. Men vi har ett avgörande ansvar för
att säkerställa att det finns tillräckligt goda förutsättningar för de som ska
utföra arbetet. Det är en grundläggande politisk uppgift att skapa balans
mellan ekonomiska resurser och politiska mål. Och självklart går det att
sätta högre mål om resurserna är högre, liksom att det går att minska på utgifter genom att sänka målen.
I Värmdö har vi under många år haft problem med att få en fungerande målstyrning. Efter tidigare mindre framgångsrika försök hävdade (m)ajoriteten
att man under 2010 hade fått fram mål som skulle vara både politiskt lämpliga och uppföljningsmässigt rimliga. När verksamhetsberättelsen för 2010
nu har redovisats står det uppenbart att detta inte infriats. Av Kommunstyrelsens totalt 31 mål är det bara 8 som uppfyllts. Dessutom har ett (1) mål
uppfyllts delvis medan 9 mål inte uppfyllts alls. Mest iögonfallande är dock
att den enskilt största gruppen utgörs av de 13 mål som inte ens har mätts,
och redovisas med ”ingen mätning”.
Hur kan (m)ajoriteten sätta mål som man sedan inte ens ser till att man mäter uppfyllelsen på? Kan man vara nöjd med att bara 8 mål av 31 uppfyllts?
Vilka åtgärder har man vidtagit för att uppnå de 9 mål som inte uppnåtts,
eller ens mäta de ytterligare 13 som man ville uppnå?
Bara en sak är säker: Det behövs en betydande skärpning i styrningen och
ledningen av kommunen!”
Sändlista

Ekonomiavdelning
____________
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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 49
Peng för pedagogisk omsorg
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget till peng för pedagogisk omsorg fastställs att gälla fr.o.m. den
1 juni 2011.
Ärendebeskrivning

Ärendet om peng för pedagogisk omsorg återremitteras av kommunfullmäktige vid beslutet om 2011 års budget.
Förvaltningen har framfört att utifrån ny lagstiftning och kommunens utveckling av kundval har ett förslag till peng för pedagogiskt omsorg arbetets
fram av utbildnings-, kultur- och äldrekontoret. Förslaget innebär att det ska
vara samma peng som för förskola/skolbarnsomsorg. Förvaltningen har
inget att erinra mot förslaget och föreslår att pengen ska gälla fr.o.m. den i
juni 2011.
Handlingar i ärendet

Peng för pedagogisk omsorg – återremitterat ärende i 2011 års budget, KLK
2011-03-08
Ersättning till kommunal och fristående anordnare av pedagogisk omsorg,
UKÄ 2011-01-31
Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar avslag.
Marie Bladholm (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om förslaget bifalles eller avslås och finner
att det bifalles.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller förslaget röstar ja, den som avslår förslaget röstar nej.”
Följande röstar ja:
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Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi
(KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Lars-Erik Alversjö
(M).
Följande röstar nej:
Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S),
Charlie Hansson (S).
Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att bifalla
förslaget.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande reservation:
”Den socialdemokratiska gruppen är skarpt kritisk till detta beslut som riskerar få som konsekvens att denna verksamhetsform (dagmammor) helt
försvinner. Produktionsstyrelsen har pekat på svåra konsekvenser av beslutet och pekat på risken att all befintlig verksamhet i denna form upphör.
Färre och färre familjer har de senaste åren sökt plats i denna barnomsorgsform. Samtidigt skulle konsekvenserna bli stora om verksamheten försvann
då den är det enda alternativet för vissa barn, exempelvis kroniker med vissa
diagnoser. Då måste kommunen hitta nya lösningar för dessa barn, något
som riskerar kosta mer pengar än dagens verksamhet som av majoriteten
betraktas vara för dyr. Vi socialdemokrater har också noterat och vid sammanträdet poängterat, att det varje år vid brukarenkäten framgår att nöjdheten är störst hos just de som har sina barn i denna verksamhet. Vi ser detta
som ytterligare ett skäl att inte äventyra verksamheten som bevisligen är
uppskattad.”
Ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha
biträtt avslagsyrkandet om han varit beslutande vid dagens sammanträde.
Sändlista

KF
____________
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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 50
Yttrande över slutbetänkandet Ny struktur för skydd av
mänskliga rättigheter – SOU 2010:70
Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras.
Ärendebeskrivning

Kommunen har erbjudits att yttra sig över rubricerade betänkande.
Betänkandet innehåller förslag med avseende på rättsligt skydd för de
mänskliga rättigheterna, inrättande av en nationell institution, styrning och
tillsyn, utbildning och kompetensutveckling, forskning och kunskapsutveckling samt det civila samhällets och näringslivets roll med avseende på
de mänskliga rättigheterna.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande över betänkandet.
Handlingar i ärendet

Yttrande över slutbetänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, KLK 2011-01-28
Yrkanden

Andrine Winther (S) yrkar att yttrandet kompletteras med följande text:
Migrationsverket och utsattheten för flyktingar nämns i sammanfattningen
av dokumentet. Värmdö kommun anser därför att en bestämmelse om skyddet av mänskliga rättigheter förs in i utlänningslagen vilken bl.a. behandlar
den känsliga lagstiftningen gällande asylsökande och andra invandrarkategorier.
Lars-Erik Alversjö (M) yrkar att ärendet återremitteras.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om återremissyrkandet bifalles och finner
att det bifalles.
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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 51
Omreglering av tomträttsavgäld - Eknö 1:782 m fl samt Styrsvik
1:84 och Södersunda 1:123
Kommunstyrelsens förslag

För kommande tioårsperiod ska gälla att 2,25 procent av marktaxeringsvärdet ska ligga till grund för avgäldens bestämmande för tomträtterna Eknö 1:782, 1:783, 1:785 samt Styrsvik 1:84 och Södersunda
1:123
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har lagt fram förslag till omreglering av tomträttsavgäld för
rubricerade fastigheter och framfört att det är rimligt att i aktuella avtal utgå
från samma beräkningsgrund vid avgäldens bestämmande som vid tidigare
reglering av tomträttsavgälder.
Handlingar i ärendet

Omreglering av tomträttsavgäld för Eknö 1:782, 1:783, 1:785 samt Styrsvik
1:84 och Södersunda 1:123, KLK 2011-02-01
Sändlista

KF
____________
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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 52
Antagande av detaljplan – Näverängsvägen m fl (N1)
Kommunstyrelsens förslag

Detaljplanen godkänns sedan underrättelse skickats ut till fastighetsägarna.
Ärendebeskrivning

Detaljplaneområdet Näverängsvägen m.fl. (N1) är ett av kommunens förändringsområden som omfattar ca 50 fastigheter. Syftet med planförslaget är
att anpassa området för permanentboende. Planförslagets bestämmelser kan
vid ett maximalt utnyttjande resultera i ca 36 nya fastigheter.
Handlingar i ärendet

Antagande av detaljplan för Näverängsvägen m fl (N1), KLK 2011-02-01
Samhällstekniska nämndens beslut 2011-01-18, § 10
Yrkanden

Andrine Winther (S) yrkar
att

den onödiga GC-vägen från Torshällsvägen till Viks skolväg stryks
med hänvisning till befintlig GC-väg, samt

att

kommunstyrelsen arrangerar en medborgardialog innan kommunfullmäktige behandlar frågan.

Peter Frej (M) yrkar avslag på Winthers yrkande och bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om Winthers första yrkande bifalles eller
avslås och finner att det avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som avslår Winthers yrkande röstar ja, den som bifaller yrkandet röstar nej.”
Följande röstar ja:
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Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi
(KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Lars-Erik Alversjö
(M).
Följande röstar nej:
Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S),
Charlie Hansson (S).
Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att avslå
yrkandet.
Ordföranden ställer proposition om Winthers andra yrkande bifalles eller
avslås och finner att det avslås.
Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha
biträtt Winters yrkanden om han varit beslutande vid dagens sammanträde.
Sändlista

KF
____________
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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 53
Deltagande i regional samverkan kring samhällsorientering för
nyanlända invandrare i Stockholmsregionen
Kommunstyrelsens förslag
Värmdö kommun ska delta i regional samverkan kring samhällsorientering för
nyanlända invandrare.
Ärendebeskrivning

Fr.o.m. 1/12 2010 ansvarar kommunerna för att ge samhällsorientering till
nyanlända invandrare. Socialnämnden har föreslagit att Värmdö ska samverka med Stockholms Stad och andra kommuner i genomförandet av utbildningen.
Handlingar i ärendet

Socialnämndens beslut 2010-10-26, § 71
Deltagande i regional samverkan kring samhällsorientering för nyanlända
invandrare i Stockholmsregionen, KLK 2011-02-07
Sändlista

KF
____________
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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 54
Utökat uppdrag för bostadsförmedlingen
Kommunstyrelsens förslag

1. Bostadsförmedlingen får ett utökat uppdrag genom att samtliga
lägenheter inom kommunal förvaltning eller kommunala bolag som
blir lediga ska tillföras bostadskön.
2. Bostadsförmedlingen (förvaltningen) får i uppdrag att också hämta
in hyresbostäder från andra fastighetsägare för förmedling till bostadskön.
Ärendebeskrivning

Socialnämnden har föreslagit att samtliga lägenheter som blir lediga inom
kommunal förvaltning eller kommunala bolag ska tillföras bostadskön och
förmedlas av bostadsförmedlingen. Det finns t.ex. bostadslägenheter i
Värmdö Hamnar ABs fastigheter och i anslutning till skolor som för närvarande inte förmedlas genom bostadsförmedlingen.
Handlingar i ärendet

Utökat uppdrag för bostadsförmedlingen, KLK 2011-02-07
Socialnämndens beslut 2010-10-26, § 74
Yrkanden

Andrine Winther (S) och Peter Frej (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget:
att

uppdra till bostadsförmedlingen (förvaltningen) att hämta in också
hyresbostäder från andra fastighetsägare för förmedling till bostadskön.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om förslaget, med komplettering från
Winther och Frej, bifalles och finner att det bifalles.
Sändlista

KF
____________
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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 55
Informationspaket för andrahandsuthyrning
Kommunstyrelsens förslag

1. Förslaget till informationspaket för andrahandsuthyrning godkänns.
2. Kommunfullmäktiges uppdrag i ärendet är därmed utfört.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 16/12 2009 om olika åtgärder för att tillskapa lämpliga för ungdomar. Ett av uppdragen till kommunstyrelsen var att
utarbeta ett informationspaket för andrahandsuthyrning.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till informationspaket.
Handlingar i ärendet

Informationspaket för andrahandsuthyrning, KLK 2011-02-25
Kommunfullmäktiges beslut 2009-12-16, § 344
Sändlista

KF
____________
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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 56
Revidering av kommunstyrelsens delegationslista
Kommunstyrelsens beslut

Beslut om utställning och behandling av yttranden av detaljplaner inom
centrala Gustavsberg delegeras till kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott.
Ärendebeskrivning

För att underlätta hanteringen av planärenden av strategisk art som rör centrala Gustavsberg har kommunstyrelsen inrättat ett särskilt Gustavsbergsutskott.
Förvaltningen har föreslagit att beslut om utställning m.m. delegeras till
utskottet.
Handlingar i ärendet

Revidering av kommunstyrelsens delegationslista, KLK 2011-01-25
Sändlista

KSGU
Författningshandbok
___________
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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 57
Ansökan om utvidgat LEADER-område
Kommunstyrelsens förslag

1. Värmdö kommun ansöker inte om ändrat LEADER-område, utan
avvaktar eventuellt ny programperiod 2014 – 2019.
2. Informationen om möjligheterna till LEADER-stöd för lokalt närings- och föreningsliv ska ökas.
Ärendebeskrivning

I samband med beslutet om budget för 2011 uppdrog kommunfullmäktige
till kommunstyrelsen att senast 31/5 2011 återkomma med en konsekvensutredning och förslag till att utöka medverkan till att omfatta hela kommunen.
Förvaltningen har föreslagit att kommunen avvaktar med att ansöka om ändrat LEADER-område.
Handlingar i ärendet

Ansökan om utvidgat LEADER-område, KLK 2011-01-20
Yrkanden

Anders Bergman (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta:
1. Värmdö kommun ansöker inte om ändrat LEADER-område, utan
avvaktar eventuell ny programperiod 2014 – 2019.
2. Informationen om möjligheterna till LEADER-stöd för lokalt närings- och föreningsliv ska ökas.
Lars Bryntesson (S) yrkar bifall till Bergmans p. 2, beträffande p. 1 yrkar
han på följande beslut:
1. Värmdö kommun ansöker om ändrat LEADER-område.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt Bergmans yrkande eller enligt Bryntessons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bergmans yrkande.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
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”Den som biträder Bergmans yrkande röstar ja, den som biträder Bryntessons yrkande röstar nej.”
Följande röstar ja:
Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi
(KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Lars-Erik Alversjö
(M).
Följande röstar nej:
Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S),
Charlie Hansson (S).
Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster enligt
Bergmans yrkande.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha
biträtt avslagsyrkandet om han varit beslutande vid dagens sammanträde.
Sändlista

KF
____________
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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 58
Arvoden till överförmyndarnämndens presidium
Kommunstyrelsens förslag

Ersättningsreglerna för förtroendevalda 2011 – 2014 ändras så att
1. Ordföranden i överförmyndarnämnden erhåller ett arvode av helt
årsarvode för nämndordförande omfattande 0,12 (12 %).
2. Vice ordförande och andre vice ordförande i
överförmyndarnämnden erhåller ett arvode som andel av helt
årsarvode för nämndordförande omfattande 0,05 (5 %).
Kommunstyrelsens beslut

3. Förvaltningen får i uppdrag att skicka ärendet på remiss till Vaxholms stad.
Ärendebeskrivning

När kommunfullmäktige beslutade om fasta arvoden för mandatperioden
2011 – 2014 fastställdes inga arvoden för överförmyndarnämndens presidium eftersom kommunen vid detta tillfälle ännu inte beslutat om inrättande
av överförmyndarnämnd.
Förvaltningen har nu lagt fram ett förslag till arvodesnivåer.
Handlingar i ärendet

Ändring av ersättättning för förtroendevalda – ordförande i överförmyndarnämnden, KLK 2011-02-07
Yrkanden

Lars Bryntesson (S) yrkar att förvaltningen ska få i uppdrag att skicka ärendet på remiss till Vaxholms stad.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition om Bryntessons tilläggsyrkande bifalles och
finner att det bifalles.
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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 59
Ändring av detaljplaneuppdrag för Brunns centrum och nytt
detaljplaneuppdrag för Pilhamn 1:507
Kommunstyrelsens beslut

1. Uppdraget att reservera plats för ett särskilt boende för äldre utgår ur uppdraget om detaljplanen beskrivet i startPM för Brunns
centrum.
2. Uppdraget att inom planområdet planera för bostäder med olika
upplåtelseformer ändras till att inom planområdet planera för hyresbostäder genom ändring i startPM.
3. Samhällsplaneringsnämnden uppmanas att undersöka om det går
att möjliggöra ett särskilt boende för äldre i Pilhamn inom
kommunens fastighet Brunn 1:507.
Ärendebeskrivning

I startPM för detaljplanen för Brunns centrum ingår att ett särskilt boende
ska inrymmas inom planområdet. Samhällsbyggnadskontoret har nu bedömt
att ett särskilt boende av önskvärd storlek (40 lägenheter) inte kan inrymmas
inom planområdet.
Förvaltningen har funnit att det skulle vara möjligt att uppföra ett särskilt
boende vid Pilhamn på kommunens fastighet Brunn 1:507 och föreslår att
uppdraget att inrymma ett särskilt boende i Brunns centrum återtas och att
planarbete istället utreds för Brunn 1:507
Handlingar i ärendet

Ändrat detaljplaneuppdrag för Brunns centrum och nytt detaljplaneuppdrag
Pilhamn 1:507, UKÄ 2011-02-10
Finansieringsnämnden för äldreomsorgs beslut 2011-02-25, § 13
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”På Ingarö finns det en ekonomisk förening – Ingarö seniorboende ekonomisk förening – som samlar ca 150 medlemmar. Kommunen har ingått avtal
med föreningen och anvisat lämplig mark för att skapa ett bostadsområde
med seniorbostäder som ska upplåtas med kooperativ hyresrätt. Den exakta
omfattningen och utformningen ska naturligtvis avgöras efter sedvanligt
planförfarande, med stor hänsyn till det aktuella områdets förutsättningar
och omgivningens behov, men faktum kvarstår: Kommunen har en entydig
och stark förpliktelse mot dessa förväntansfulla äldre medborgare. Trots det
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har ansträngningarna för att lösa behovet, efter valet 2006, varit minst sagt
undermåliga. Under halva mandatperioden låg arbetet t.o.m. helt nere, vilket
skapat mycket missmod bland de berörda. Tack vare ideliga påpekanden
från våra S-företrädare i Samhällstekniska nämnden, idag Samhällsplaneringsnämnden, har dock arbetet åter tagit fart. Men det måste gå snabbare!
Kommunen väljer nu att revidera planerna för bostäder i centrala Brunn,
genom beslut vi i stort kan instämma i. I beslutet ingår bland annat att anvisa den mark som tidigare ansetts olämplig för Ingarö seniorboende, till ett
framtida vårdboende. Det är möjligt att detta kan fungera, det får det kommande planarbetet utvisa, men det understryker i så fall behovet av att också
påskynda arbetet med detaljplan för Ingarö seniorboende. Det skulle vara
ytterst anmärkningsvärt om långbänken fortsätter för Ingarö seniorboende,
samtidigt som kommunen driver ett snabbspår för att ändå bygga på den
mark som tidigare anvisats för seniorboendet men som de efter undersökningar fick lämna för att den då ansågs olämplig.”
Sändlista

SPN
Kundvals- och finansieringsavdelningen
____________
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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 60
Avgifter för prövning av sökandens kunskap om
alkohollagstiftningen
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget till avgifter för kontroll av sökandens kunskap om alkohollagstiftningen godkänns.
Ärendebeskrivning

En ny alkohollag har trätt i kraft som innebär att den som ansöker om serveringstillstånd ska avlägga ett prov för att visa att denne har de kunskaper
om alkohollagstiftningen som krävs.
Förvaltningen har lagt fram ett förslag till avgifter.
Handlingar i ärendet

Avgifter för prövning av sökandes kunskap om alkohollagstiftningen, KLK
2011-02-10
Socialnämndens beslut 2010-12-14, § 88
Sändlista

KF
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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 61
Yttrande över revisionsrapport om bisysslor
Kommunstyrelsens beslut

1. Förvaltningen uppdras att utforma och implementera rutiner som
säkerställer att reglerna i AB 07 och 7 § i LOA avseende anställdas bisysslor hanteras på ett ändamålsenligt och korrekt sätt,
varvid uppdrag i föreningar respektive företag ska särskiljas.
2. Kommunstyrelsens beslut och förvaltningens yttrande i ärendet
överlämnas till revisorerna.
Ärendebeskrivning

Revisorerna har i en rapport granskat hur anställdas bisysslor hanteras av
kommunen.
Förvaltningen har föreslagit att rutiner ska utformas och implementeras som
säkerställer att anställdas bisysslor hanteras på ett korrekt sätt. Förvaltningen föreslår vidare att yttrandet i ärendet överlämnas till revisorerna.
Handlingar i ärendet

Yttrande över revisionsrapport om bisysslor, personalavdelningen 2011-0214
Granskning av bisysslor, revisorerna 2010-12-09
Yrkanden

Lars Bryntesson (S) yrkar att förvaltningens förslag kompletteras så att det
framgår att uppdrag i föreningar respektive företag ska särskiljas.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag med komplettering enligt Bryntessons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Sändlista

Revisorerna
Personalavdelning
____________
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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 62
Svar på motion om att unga måste kunna leva sina liv i Värmdö
Kommunstyrelsens förslag

1. Motionens p. 2, att det blir möjligt att dela lägenhet med andra
och ändå ha ett förstahandskontrakt för sin egen del av bostaden,
bifalles.
2. I övrigt avslås motionen.
Ärendebeskrivning

Malin Ekroth m.fl. (S) har i en motion rubricerad ”Unga måste kunna leva
sina liv i Värmdö” lämnat tolv förslag inom områdena boende, jobb och
utbildning.
Förvaltningen har kommenterat förslagen och lämnat förslag till beslut.
Handlingar i ärendet

Svar på motion ”unga måste kunna leva sina liv i Värmdö”, KLK 2011-0208
Motion 2010-11-03
Yrkanden

Charlie Hansson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Anders Bergman (FP) yrkar bifall till motionens förslag 2 (att det blir möjligt att dela lägenhet med andra och ändå ha ett förstahandskontrakt för den
egna delen av bostaden). I övrigt yrkar Bergman avslag på motionen.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt Bergmans yrkande eller enligt Hanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Bergmans yrkande.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller Bergmans yrkande röstar ja, den som bifaller Hanssons
yrkande röstar nej.”
Följande röstar ja:
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Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi
(KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Lars-Erik Alversjö
(M).
Följande röstar nej:
Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S),
Charlie Hansson (S).
Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att bifalla
Bergmans yrkande.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha
biträtt Hanssons yrkande om han varit beslutande vid dagens sammanträde.
Sändlista

KF
____________
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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 63
Svar på motion om förbättringar av miljön vid Slussen
Kommunstyrelsens förslag

Motionen avslås.
Ärendebeskrivning

Olle Markstedt (FP) har i en motion föreslagit att kommunen genom skrivelse till SL ska påtala de brister som finns på Slussen och redovisa de förslag som framkommit om hur dessa brister skulle kunna åtgärdas.
Förvaltningen har föreslagit att motionen avslås.
Handlingar i ärendet

Svar på motion om förbättringar av miljön vid Slussen, KLK 2011-02-16
Svar på motion om förbättringar av miljön vid Slussen, LS 2010-11-24
Motion 2010-11-02
Yrkanden

Lars Bryntesson (S) yrkar bifall till motionen.
Lars-Erik Alversjö (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om motionen bifalles eller avslås och finner
att den avslås.
Reservationer och protokollsanteckningar

Ersättaren Olle Markstedt (FP) lämnar följande protokollsanteckning:
”Först anser jag det är mycket anmärkningsvärt att klubbans slås av ordförande så snabbt att oppositionen inte hann yrka på votering. Jag får dock
tacka ordförande att bevilja mig lämna denna protokollsanteckning. Det
enda vi nu vet är att Anders Bergman inte har deltagit i beslutet genom att
avstå att rösta. Vi har dock i Fp i måndags den 14 mars 2011 på ett medlemsmöte fattat beslut om att bifalla motionen. Huruvida Anders Bergman
har mandat att i KS rösta emot sitt partis högsta beslutande organ kommer vi
att utreda internt inom Fp varför jag ber att få återkomma om vad det innebär i beslutsprocessen.
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Att ordförande föreslår avslag har jag också förstått även om det inte finns
någon dokumentation varför. Vad övriga ledamöter har röstat vet vi inte
eftersom någon votering inte fick genomföras. Jag tycker att det är ett hot
mot demokratin att medborgarna inte vet vilka som har vilken uppfattning
och i det här ärendet så är vi inte ens säkra på att KS beslut var att avslå
motionen.
Jag kan också konstatera att de ansvariga tjänstemännen inte har tagit del av
det mejl i ärendet som jag tidigare skickat till Värmdö kommun både politiskt och till förvaltningen. Kanske hade en bättre medborgardialog i detta
ärende kunnat förändra både tjänsteskrivelse och beslut.
Jag noterar även att vissa språkliga korrigeringar har införts i det nya
tjänsteutlåtandet "tjutet" daterat 2011-03-10 men att ett fel kvarstår i under
rubriken Förvaltningens synpunkter vilket tyder på fortsatt bristande
kvalitetssäkring av de dokument som lämnar förvaltningen
Jag vill också officiellt dokumentera att jag inte delar förvaltningens förslag
till beslut vilket jag kommer att redovisa i KF när jag har mandat att påverka
beslutet
Jag har några frågetecken som jag intill KF:s möte den 30 mars vill få uträtade


Värmdö Kommun har löpande dialog, möten med SL, Stockholm
Stad och Nacka. Jag vill ha datum för fysiska möten och all skriftlig
dokumentation som förekommit i dessa dialoger och möten såsom
mejl, protokoll minnesanteckningar mm



Vilka andra sammanhang framför Värmdö Kommun sina synpunkter?



Var kan jag finna vilka synpunkter som Värmdö Kommun har framfört på de bristfälliga förhållandena avseende miljö- säkerhet samt de
förbättring som Värmdö kommun har föreslagit?

Rent allmänt vidhåller jag min tidigare uppfattning att förvaltningen i detta
ärende inte hade behövt att föreslå förslag till beslut utan kunde mycket väl
nöja sig med att redovisa konsekvenserna för olika beslut som är möjliga.
Jag är ytterligt upprörd över att inget i det som jag i tidigare mejl har kommunicerats med motionären eller behandlats i tjutet
Min uppfattning är att en partisk tjänsteskrivelse riskerar att påverka den
politiska besluten eftersom det som fritidspolitiker alltid känns tungt att
rösta emot någon ett "tjut"
Vidare förstår jag inte vilken negativ effekt en politisk skrivelse kan ha för
relationerna mellan våra kommuner. Enligt min uppfattning måste ett bifall
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till en motion av detta slag ger råg i ryggen till både våra politiker och
tjänstemän att i varje sammanhang hänvisa till att det finns ett politisk dokument som majoriteten av medborgarna står bakom.
Att inte redovisa medborgarnas synpunkter utan låta tjänstemän och några få
politiker under kafferepsliknande former påverka pendlarnas resandemiljö
anser jag, och de 129 som kryssat mig, inte är vad man som medborgare kan
förvänta sig av dem som erhållit förtroendet att för denna mandatperiod
förvalta våra skattemedel.”
Det antecknas till protokollet att Anders Bergman (FP) inte deltar i kommunstyrelsens beslut.
Sändlista

KF
____________
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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 64
Yttrande över Nacka kommuns översiktsplan, samrådshandling
Kommunstyrelsens beslut

Förvaltningens förslag till yttrande godkänns.
Ärendebeskrivning

Värmdö kommun har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på
Nacka kommuns översiktsplan som är ute på samråd. Samrådsförslaget redovisat fyra övergripande stadsbyggnadsstrategier för att möta utmaningar
och uppsatta mål.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande.
Handlingar i ärendet

Yttrande: Nacka kommuns översiktsplan, samrådshandling, KLK 2011-0224
Samrådshandling – Nacka översiktsplan
Sändlista

Nacka kommun
SBK
Utvecklingschef
____________
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Kommunstyrelsen 2011-03-17 § 65
Kommunstyrelsens effektmål för 2011
Kommunstyrelsens beslut

1. Förslaget till effektmål fastställs.
2. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa en översyn av samtliga
nämnders mål.
3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram fler relevanta och fördjupande
indikatorer inför budgetarbetet för 2012.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har, liksom övriga nämnder, att fastställa effektmål, indikatorer och målvärden.
Ett förslag till effektmål har utarbetats av en arbetsgrupp inom kommunstyrelsen. Effektmålen omfattar:










Ökad tillgänglighet och service till medborgarna
Medborgarnas upplevda möjlighet att påverka
Ungdomarnas upplevda delaktighet ska öka
Värmdö ska vara på väg mot att bli en av de fem bästa skolkommunerna
Ökat företagande i kommunen
Vardagstryggheten i kommunen ska öka
Klimatpåverkan ska minska
Andelen nöjda medarbetare i kommunen ska öka
Stabil ekonomi i kommunen

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens effektmål, KLK 2911-03-10
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen avstår från att delta i kommunstyrelsens beslut och lämnar följande protokollsanteckning:
”De allmänt formulerade effektmål som Kommunstyrelsen slagit fast för år
2011 är helt okontroversiella, och självklart möjliga att ställa sig bakom.
Men är de tillräckliga?
När Kommunstyrelsen nu slagit fast målen för 2011 upprepar man, trots
erfarenheterna från 2010, samma misstag som tidigare och anger målvärden
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för året som vi redan idag vet inte kommer att kunna mätas under 2011?
Exempelvis framgår det av underlaget att samtliga 4 målvärden som anges
för ”Vardagstryggheten i kommunen ska öka” mäts först år 2012. Alltså
kommer också verksamhetsberättelsen för 2011 att innehålla åtskilliga
”ingen mätning”. Är det verkligen bra? Varför upprepar (m)ajoriteten i
Kommunstyrelsen redan kl 16.00 de misstag som man så sent som kl 14.00
samma dag sagt att man inte ska upprepa? Begreppet ”att lära sig av sina
misstag” har onekligen fått en helt ny innebörd i Värmdö…
På Kommunstyrelsens sammanträde fick vi redovisat att Kommunstyrelsen
bara skulle ställa sig bakom de allmänna målformuleringarna, medan det är
förvaltningens (dvs tjänstemännens) uppgift att slå fast indikatorer och målvärden. Det innebär att när Kommunstyrelsens politiker slår fast målet ”Stabil ekonomi i kommunen” så är det tjänstemännen som, i det nu aktuella
förslaget, ska slå fast att målvärdet är bland annat en minskning av insatserna per vårdtagare inom hemtjänsten från idag 190.000 kronor till 160.000
kronor. Innebörden av detta är att om insatserna förvisso minskas, men
”bara” till 175.000 kronor så har kommunen inte levt upp till målet ”Stabil
ekonomi i kommunen”. Är detta verkligen en rimlig målstyrning?
Vi saknar helt mål för ett av Kommunstyrelsens allra viktigaste ansvarsområden – bostadsförsörjningen. Dessutom vill vi i framtiden se mål för att
främja den sociala ekonomin samt för att uppnå socialt hållbar utveckling i
kommunen. Dessa bör vara möjligt att slå fast efter att den sittande KF-beredningen (Trygg i Värmdö) levererat sina överväganden och förslag hösten
2011.
Även om vi kan ställa oss bakom de effektmål som Kommunstyrelsen antagit så anser vi, mot bakgrund av det vi anfört ovan, att den föreslagna målstrukturen alltjämt har så stora brister att vi väljer att avstå från att delta i
dagens beslut.”
Sändlista

Kansli- och utvecklingsavdelning
Ekonomiavdelning
Personalavdelning
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