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Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 198
Ekonomisk månadsrapport
Kommunstyrelsens beslut

Månadsrapporten godkänns.
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har redovisat ekonomisk månadsrapport per den 31 augusti.
Rapporten visar en fortsatt negativ helårsprognos för verksamheten, en budgetavvikelse på 22,8 mnkr.
Handlingar i ärendet

Månadsrapport per 31 augusti 2011, KLK 2011-09-21
Sändlista

Ekonomiavdelning
____________
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Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 199
Finansrapport
Kommunstyrelsens beslut

Finansrapporten godkänns.
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har redovisat finansrapport för perioden 1/1 - 30/6 2011. Av
rapporten framgår att koncernens låneskuld har stigit med 80 mnkr under
första halvåret till 1 837 mnkr.
Handlingar i ärendet

Finansrapport per den 30 juni 2011, KLK 2011-09-13
Sändlista

Ekonomiavdelning
____________

justering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 5 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 200
Rivning av M-huset
Kommunstyrelsens beslut

1. Samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att riva M-huset, del av
Gustavsberg 2:2, för att ge plats för framtida nybyggnation inom
framtidens Gustavsberg.
2. Rivningsarbetena finansieras inom projektet Centrala Gustavsberg.
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har föreslagit att M-huset ska rivas. Huset har på senare tid
nyttjats som evakueringslokal för bl.a. socialkontoret under renoveringsarbetena av Skogsbo 2. Renoveringen av Skogsbo 2 är nu avslutad och Mhuset är tomt på hyresgäster.
Byggnaden har i dagsläget ett eftersatt underhåll och har under en period
inte underhållits med anledning av att den ska ge plats för nya byggnader
kopplade till projektet framtidens Gustavsberg.
Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens fastighetsutskotts beslut 2011-98-21, § 28
Rivning av M-huset, del av Gustavsberg 2:2, KLK 2011-09-07
Sändlista

Samhällsbyggnadskontoret
____________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 6 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 201
Antagande av ny ägarpolicy för kommunens bolag
Kommunstyrelsens förslag

1. Ägarpolicyn för kommunens bolag antas.
2. Kommunens nuvarande ägarpolicy upphävs.
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har föreslagit att kommunen antar en företagspolicy som syftar till att skapa en enhetlig struktur för ägarstyrningen av de kommunalt
helägda bolagen. Företagspolicyn föreslås fastställas för samtliga helägda
bolag. Den tidigare ägarpolicyn för bolagen föreslås upphävas.
Handlingar i ärendet

Ny företagspolicy för Värmdö kommun, KLK 2011-09-11
Yrkanden

Lars Bryntesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med justeringen
att policydokumentet ska heta ägarpolicy för kommunens bolag.
Propositioner

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

KF
____________
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Dnr
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Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 202
Information om chefslöner mm
Kommunstyrelsens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till reviderad lönepolicy, bl.a. utifrån utvecklingen av kommunens chefsvillkor.
Ärendebeskrivning

Personalchefen och kommundirektören redovisar nya anställningsförhållanden för vissa chefer.
Yrkanden

Lars Bryntesson (S) och Lars-Erik Alversjö (M) yrkar att förvaltningen får i
uppdrag att återkomma med förslag till reviderad lönepolicy, bl.a. utifrån
utvecklingen av kommunens chefsvillkor.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet från Bryntesson och Alversjö och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt yrkandet.
Sändlista

Personalchef
Kommunjurist
____________

justering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 8 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 203
Markförsäljning – Skevik 6:1
Kommunstyrelsens förslag

1. Konsekvensbeskrivningen godkänns.
2. Köpekontraktet godkänns.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2010 om försäljning av Värmdöbostäders bostäder vid Thun-Ollevägen och Bäckstigen. Förslag på köpekontrakt
har därefter behandlats men återremitterades för en utökad konsekvensanalys. En sådan har nu utarbetats.
Kommunstyrelsens fastighetsutskott har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Handlingar i ärendet

Återremitterat ärende, markförsäljning Skevik 6:1, KLK 2011-08-19
Svar på återremiss markförsäljning Skevik 6:1 VBAB 2011-08-09
Förslag till köpekontrakt
Markförsäljning till VBAB KS 2010-10-06
Markförsäljning till VBAB KLK 2010-09-14
Försäljning av Skevik 6:1 KLK 2010-03-23
Kommunstyrelsens fastighetsutskotts beslut 2011-09-21, § 27
Reservationer och protokollsanteckningar

Det antecknas till protokollet att S-gruppen inte deltar i kommunstyrelsens
beslut.
Sändlista

KF
____________

justering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 9 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 204
Ändring av tidpunkt för rapportering av energianvändning i
kommunens fastighetsbestånd
Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunstyrelsen uppdrag att ta fram plan för hur energianvändningen ska minska inom kommunens fastighetsbestånd ändras till
den 31 december 2011.
2. Kommunstyrelsen uppdrag att ta fram plan hur uppvärmning med
fossila bränslen ska minska i kommunens fastigheter ändras till den
31 december 2011.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige gav den 22 juni 2011 kommunstyrelsen i uppdrag att
senast den 31 oktober 2011 ta fram:
1. Plan för hur energianvändningen ska minska inom kommunens
fastighetsbestånd
2. Plan för hur uppvärmning med fossila bränslen ska minska i
kommunens fastigheter
3. Plan för hur produktion för förnyelsebarenergi i kommunens fastighetsbestånd ska öka.
Förvaltningen har föreslagit att tidpunkt för uppdrag ett och två ändras till
den 31 december 2011.
Handlingar i ärendet

Ändring av tidpunkt för rapportering av energianvändning i kommunens
fastighetsbestånd, KLK 2011-09-07
Energianvändning i kommunens fastighetsbestånd, KF 2011-06-22
Kommunstyrelsens fastighetsutskotts beslut 2011-09-21, § 29
Sändlista

KF
____________

justering
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VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

Dnr 11KS/0378

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 10 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 205
Yttrande över klimat- och energistrategi för Stockholms län
Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till klimat- och energistrategi för
Stockholms län som remitterats till länets kommuner.
Förvaltningen föreslår att kommunen ska ställa sig positiv till strategin och
det fortsatta arbetet med att konkretisera den.
Handlingar i ärendet

Yttrande över klimat- och energistrategi för Stockholms län, KLK 2011-0927
Remiss juni 2011 Klimat- och energistrategi, Länsstyrelsen i Stockholms
län
Sändlista

Länsstyrelsen
____________
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Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 11 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 206
Ansökan om bidrag till lokala och regionala aktörers medverkan
i arbetet med den regionala klimat- och energistrategin
Kommunstyrelsens beslut

Ansökan godkänns.
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har tilldelats medel som ska fördelas för att underlätta för
lokala och regionala aktörer att delta i arbetet med att förverkliga regeringens politik för energiomställning och minskad klimatpåverkan.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till bidragsansökan till ett projekt som
ska kombinera samhällsplanering med ett ökat lokalt engagemang för att nå
ett mer hållbart samhälle i enlighet med kommunens vision samt energi- och
klimatpolicy.
Handlingar i ärendet

Ansökan om bidrag till lokala och regionala aktörers medverkan i arbetet
med den regionala klimat- och energistrategin, KLK 2011-10-03
Sändlista

Länsstyrelsen
____________

justering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 12 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 207
Yttrande över rapport om nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar
Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.
Ärendebeskrivning

Naturvårdsverket har i en rapport redovisat:
1.
2.
3.
4.

Ett system som ska förhindra uppkomsten av nedskräpande vrak.
Hur ett producentansvar för fritidsbåtar kan införas på EU-nivå.
Ett system för att kunna spåra ägare.
En möjlighet för kommunerna att omhänderta nedskräpande och uppenbarligen övergivna båtar.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande där det framhålls att förslagen är fullt rimliga men att hänsyn måste tas till att fritidsbåtar är ett viktigt fortskaffningsmedel för kommunens medborgare som är fastboende i
skärgården, varför det måste säkerställas att kostnaden i slutskedet inte blir
för hög.
Handlingar i ärendet

Yttrande angående rapport om nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar, KLK
2011-09-20
Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar, Naturvårdsverket
Sändlista

Miljödepartementet
____________

justering
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VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

Dnr 11KS/0279

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 13 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 208
Yttrande över granskningsrapport om
ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns med tillägget enligt Bergmans yrkande.
Ärendebeskrivning

Revisorerna har granskat ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen
och redovisat ett antal påpekanden som man bedömer kräver åtgärder från
kommunens sida.
Förvaltningen redovisar i ett förslag till yttrande till revisorerna bl.a. de åtgärder som kommer att vidtas.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och återremitterat det till arbetsutskottet. Vid arbetsutskottets sammanträde 5 oktober diskuterades ärendet
med företrädare för revisorerna.
Handlingar i ärendet

Yttrande över granskningsrapport om ärendehanteringsprocessen inom
kommunstyrelsen, KLK 2011-07-26
Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen –
granskningsrapport, KPMG AB 2011-05-22
Kommunstyrelsens beslut 2011-09-14, § 181
Yrkanden

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Anders Bergman (FP) bifall till
förvaltningens förslag till yttrande med följande tillägg:
”Kommunstyrelsen är medveten om sin roll i ärendehanteringsprocessen,
såväl avdömning av frågor som uppföljning av beslut, och kommer i ökad
utsträckning att uppmärksamma detta under kommande år. Allt är dock inte
möjligt att behandla i kommunstyrelsen i sin helhet, varför kommunstyrelsens arbetsutskott också spelar en väsentlig roll vad avser ledning, styrning,
uppsikt och kontroll.”
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag med Bergmans tillägg och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12
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Revisorerna
____________

justering
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VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

Dnr 11KS/0355

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 15 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 209
Yttrande över granskningsrapport om verkställighet av beslut
Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.
Ärendebeskrivning

Revisorerna har granskat verkställigheten av kommunfullmäktigebeslut och
funnit att några beslut inte verkställts i sin helhet.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande där det redovisas vilka
åtgärder som ska vidtas för att komma till rätta med bristerna.
Handlingar i ärendet

Yttrande över granskningsrapport – Granskning av verkställigheten av beslut, KLK 2011-09-07
Granskning av verkställigheten av beslut, KPMG AB 2011-08-19
Sändlista

Revisorerna
____________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

Dnr 11KS/0353

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 16 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 210
Markanvisning för del av Brunn 1:1, Brunn centrum
Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras med uppdrag enligt motiveringen från Åberg Aas
och Bryntesson.
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har föreslagit att en markanvisning ska genomföras för del av
Brunn 1:1. Framtagande av samrådshandlingar för detaljplan för del av
Brunn 1:1, i Brunn centrum pågår. Värmdöbostäder AB (VBAB) har hemställt åt kommunen att anvisa marken till bolaget efter tidigare
markanvisning. Inför fortsatt plan- och avtalsarbete behövs ett beslut om
markanvisningstävling ska ske på öppna marknaden eller om marken ska
anvisas till VBAB.
Kommunstyrelsens fastighetsutskott har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande samt uppdragit till förvaltningen att redovisa såväl alternativt markanvisningstävling som alternativet överföring till
VBAB enligt tidigare ärende.
Handlingar i ärendet

Markanvisning för del av Brunn 1:1, Brunn Centrum, SBK 2011-10-05
Brunn centrum, markanvisning, protokollsutdrag KF 2006-01-25
Kommunstyrelsens fastighetsutskotts beslut 2011-09-21, § 26
Yrkanden

Malin Åberg Aas (MP) och Lars Bryntesson (S) yrkar att ärendet återremitteras och att förvaltningen uppdras att inför kommunstyrelsens novembersammanträde redovisa såväl alternativet markanvisningstävling som alternativet överföring till VBAB enligt tidigare ärende med konsekvenser vad
gäller tidsaspekt, säkerställande av hyresrätter som upplåtelseform, hållbarhetsfaktorer och gestaltningskvaliteter.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt återremissyrkandet och finner att yrkandet bifalles.
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____________
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VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

Dnr 11KS/0388

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 18 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 211
Uppdrag att ta fram förslag till policy och handlingsplan för
Värmdö kommuns tvärsektoriella arbete med ungdomsfrågor
Kommunstyrelsens beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till policy och handlingsplan för Värmdö kommuns tvärsektoriella arbete med ungdomsfrågor.
2. Policyn och handlingsplanen ska utgå från de nationella målen för
ungdomspolitiken, de av kommunfullmäktige i Värmdö fastställda
inriktningsmålen och Vision 2030 för Värmdö kommun.
3. Förslaget ska redovisas på kommunstyrelsens möte 30/11 2011
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ungdomsfrågor och samordnar
kommunens främjande och förebyggande insatser för ungdomar. Dessa frågor låg tidigare under ungdoms- kultur- och fritidsnämnden.
En policy och handlingsplan för kommunens tvärsektoriella arbete med
ungdoms- och inflytandefrågor behöver arbetas fram för att svara mot
kommunens nuvarande organisation och ansvarsfördelning.
Handlingar i ärendet

Uppdrag att ta fram förslag till policy och handlingsplan för Värmdö kommuns tvärsektoriella arbete med ungdomsfrågor, KLK 2011-09-12
Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kanslichef
____________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

Dnr 11KS/0361

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 19 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 212
Sammanträdestider hösten 2012
Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige ska sammanträda följande onsdagar hösten
2012, kl. 18.00:
29 augusti, 3 oktober (kl. 9.00 – budgetmöte), 24 oktober, 28 november, 12 december.
Kommunstyrelsens beslut

2. Kommunstyrelsen ska sammanträda följande onsdagar 2012, kl.
13.30:
12 september, 10 oktober, 14 november, 27 november (tisdag)
Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 14/9 återremitterades förslaget till
sammanträdestider för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hösten
2012. Förvaltningen har utarbetat ett reviderat förslag.
Handlingar i ärendet

Sammanträdestider hösten 2012, KLK 2011-09-20
Sändlista

KF
____________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

Dnr 11KS/0269

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 20 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 213
Balanslista för motioner – oktober 2011
Kommunstyrelsens förslag

Beredningstiden för samtliga motioner förlängs t.o.m. 30/4 2012.
Ärendebeskrivning

Föregående lista från april 2010 innehöll 36 motioner. Sedan dess har 5 nya
motioner tillkommit och 2 motioner behandlats. Denna lista upptar 39 motioner, av dessa är 20 motioner färdigberedda av kommunstyrelsen och
väntar på behandling i kommunfullmäktige.
Förvaltningen föreslår att beredningstiden för samtliga ej behandlade motioner förlängs t.o.m. 30/4 2012.
Handlingar i ärendet

Balanslista motioner – oktober 2012, KLK 2011-10-03
Sändlista

KF
____________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

Dnr 11KS/0210

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 21 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 214
Svar på motion om webbsända kommunfullmäktigemöten
Kommunstyrelsens förslag

Motionen avslås.
Ärendebeskrivning

Per Vegelow (SD) har i en motion föreslagit att en utredning påbörjas för att
se över kostnaden för webbsända kommunfullmäktigesammanträden samt
att kommunfullmäktige beslutar att mötena inom en snar framtid ska läggas
ut på webben.
Förvaltningen har föreslagit att motionen avslås.
Handlingar i ärendet

Svar på motion om webbsända kommunfullmäktigemöten, KLK 2011-0818
Motion 2011-04-15
Sändlista

KF
____________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

Dnr 09KS/0854

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 22 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 215
Svar på motion om belysningsprogram
Kommunstyrelsens förslag

1. Motionen avslås.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett belysningsprogram för
centrala Gustavsberg.
3. Kommunfullmäktiges uppdrag i beslutet om 2011 års budget om att
upprätta belysningsprogram för Gustavsberg, Hemmesta och Brunn
rivs upp.
Ärendebeskrivning

Annika Andersson (S) och Jan-Olof Landqvist (S) har i en motion föreslagit
att kommunen ska utarbeta ett belysningsprogram.
Förvaltningen har föreslagit att motionen avslås.
Handlingar i ärendet

Svar på motion om belysningsprogram, KLK 2011-09-10
Motion 2009-11-09
Yrkanden

Anders Bergman yrkar:
1. Motionen avslås.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett belysningsprogram för
centrala Gustavsberg.
3. Kommunfullmäktiges uppdrag i beslutet om 2011 års budget om att
upprätta belysningsprogram för Gustavsberg, Hemmesta och Brunn
rivs upp.
Annika Andersson Ribbing (S) yrkar bifall till motionen samt avslag på
Bergmans p.3.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om motionen avslås eller bifalles och finner
att den avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som avslår motionen röstar ja, den som bifaller motionen röstar nej.”
justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 23 av 30

Följande röstar ja:
Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Monica Pettersson (M), Max Ljungberg (MP), Filip Joelsson (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
motionen.
Ordföranden ställer proposition om Bergmans yrkande p. 2 bifalles eller
avslås och finner att det bifalles.
Ordföranden ställer proposition om Bergmans yrkande p. 3 bifalles eller
avslås och finner att det bifalles.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller yrkandet röstar ja, den som avslår yrkandet röstar nej.”
Följande röstar ja:
Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Monica Pettersson (M), Max Ljungberg (MP), Filip Joelsson (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
yrkandet.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sändlista

KF
____________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

Dnr 10KS/0435

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 24 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 216
Svar på motion om inrättande av kriskommission för byggande
av bostadsrätter
Kommunstyrelsens förslag

Motionen avslås.
Ärendebeskrivning

Jösta Claeson m.fl. (S) har i en motion föreslagit att en bostadskriskommission inrättas med uppdraget att i det korta perspektivet få fart på byggandet
och i det längre perspektivet lägga en plan för bostadsbyggandet i Värmdö
kommun med särskild tyngd på hyresbostäder.
Samhällsplaneringsnämnden och förvaltningen har föreslagit att motionen
avslås.
Handlingar i ärendet

Svar på motion om inrättande av kriskommission för byggande av hyresbostäder, KLK 2011-09-07
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2011-08-23, § 129
Motion 2010-11-01
Yrkanden

Peter Frej (M) yrkar att motionen avslås.
Lars Bryntesson (S) yrkar bifall till motionen.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om motionen avslås eller bifalles och finner
att den avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som avslår motionen röstar ja, den som bifaller motionen röstar nej.”
Följande röstar ja:
Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Monica Pettersson (M), Max Ljungberg (MP), Filip Joelsson (MP), Lars-Erik Alversjö
(M).
justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 25 av 30

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
motionen.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sändlista

KF
____________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 26 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 217
Delgivningar
Delgivningar



Utbildningsstyrelsens redovisning till Skolinspektionen
Jämställdhetsintegrering i Stockholms läns kommuner – KSL

Delegationsbeslut






Nyanställningar Värmdö Gymnasium – rektor
Delegering av arbetsmiljöuppgifter – vidaredelegation från
kommundirektör
Yttrande om Kvalitetssänkning av gränser och innehåll av naturtyper
och arter i natura 2000-områden – KSO
Ersättare för KDIR under semester – KSO
Anställningsavtal för chefer – KDIR

____________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 27 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 218
Uppdrag om tillfälliga bostäder lämpliga för unga
Kommunstyrelsens beslut

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på placeringar av
tillfälliga bostäder lämpliga för unga och återkomma med redovisning
till kommunstyrelsen senast i januari 2012.
Ärendebeskrivning

Anders Bergman (FP) redovisar ett förslag om uppdrag till kommunstyrelsen om tillfälliga bostäder lämpliga för ungdomar.
Sändlista

Kommundirektör
Samhällsbyggnadschef
____________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 28 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 219
Befrielse från uppdrag som ledamot i näringslivsrådet samt
nyval
Kommunstyrelsens beslut

1. Charlie Hansson befrias från uppdraget.
2. Lars Bryntesson (S) väljs till ny ledamot i näringslivsrådet t.o.m.
2014.
Ärendebeskrivning

Charlie Hansson (S) har begärt befrielse från uppdraget som ledamot i näringslivsrådet.
Handlingar i ärendet

Avsägelse 2011-10-12
Sändlista

C Hansson
L Bryntesson
Näringslivschef
Valpärm
Personalavdelning
____________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 29 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 220
Besök vid Hålludden/Artipelag
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ska besöka Hålludden/Artipelag måndagen den 31
oktober, kl. 16.00.
Sändlista

Kommunstyrelsens ordförande
____________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-12

Sid 30 av 30

Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 221
Chefskap vid avknoppning/konkurrensutsättning
Kommunstyrelsens beslut

Gällande regelverk ska redovisas vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde.
Ärendebeskrivning

Lars Bryntesson (S) efterfrågar vilka regler som gäller när en verksamhet
ska avknoppas eller konkurrensutsättas om chefen vid verksamheten är intresserad av att lägga ett anbud på verksamheten.
Sändlista

Kanslichef
____________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

