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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 125

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs med följande ändringar.
Tillkommande ärenden:
Ärende 32 – Initiativ (S) – Rundabordssamtal om etablering av nya värmdöbor
Ärende 33 – Uppdrag till kommundirektören
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 126

Muntlig avrapportering från utredningskommittén om den
nationella överenskommelsen
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.
2. Mica Nordström ersätter Britt Lindmark som sammankallande för
utredningskommittén om den nationella överenskommelsen.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Britt Lindmark och Johnny Tedenfors informerar om den nationella
överenskommelsen.
Sändlista

Troman
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 127

Revidering av driftbudget 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderad driftbudget för 2016 godkänns.
2. Vård- och omsorgsnämndens hemställan om tillskott avvaktas till
kommunstyrelsens möte den 21 september m.h.t. vidtagna pågående åtgärder.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Efter föreslagen revidering uppgår det budgeterade resultatet till + 36,8 mnkr.
Bland större förändringar i förslaget till reviderad budget märks framför allt effekten
av den senaste skatteprognosen, + 20,2 mnkr, överföring av projektmedel från 2015
med - 16,6 mnkr, överföring av medel för strukturåtgärder – 7,8 mnkr samt
volymkompensation till nämnderna på netto 2,7 mnkr.
Vård- och omsorgsnämnden har hemställt om ett tillskott på 16,6 mnkr, motsvarande
det underskott som nämnden prognosticerar för 2016. Kommunstyrelsen föreslås avslå
nämndens hemställan.
Handlingar i ärendet

Revidering av driftbudget 2016, SEU 2016-05-16
Yrkanden

Mikael Lindström (S) meddelar att (S) ej deltar i beslutet av beslutspunkt 1.
Filip Joelsson (MP) meddelar att (MP) ej deltar i beslutet.
Mikael Lindström (S) yrkar bifall till beslutspunkt 2 i förvaltningens förslag.
Anders Gullander (L) yrkar bifall till Alliansens utsända förslag till beslutspunkt 2.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag till
beslutspunkt 2 eller förvaltningens förslag till beslutspunkt 2 och finner att
kommunstyrelsen bifaller Alliansens förslag till beslutspunkt 2.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
Den som bifaller Alliansen förslag till beslutspunkt 2 röstar ja, den som bifaller
förvaltningens förslag till beslutspunkt 2 röstar nej.
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Följande röstar ja:
Monica Pettersson (M), Anders Gullander (L), Thomas Jonsson (M), Camilla Lien
(M), Fredrik Sneibjerg (L), Jan Dolk (KD), Ina Ununger (C) och Christer Löfving
(SD).
Följande röstar nej:
Mikael Lindström (S), Sandro Wennberg (S), Karin Aaseby (S) och Karolina Krystek
(S).
Följande avstår:
Filip Joelsson (MP).
Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och en som avstår att
Alliansen förslag till beslutspunkt 2 bifalles.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler en skriftlig reservation.
”Vård- och omsorgsnämnden hanterar kanske det viktigaste av vad Värmdö kommun har att
leverera till Värmdöborna, nämligen vård och omsorg. I många fall är det fråga om mycket
utsatta personer som dementa och de med funktionsnedsättning. Detta uppdrag förpliktigar.
Trots detta har den moderatstyrda alliansen givit nämnden en budget varmed nämnden inte
kan uppfylla sitt uppdrag. Underbudgeteringen medförde för 2015 ett underskott om drygt
40 mnkr (40.000.000) eller, beskrivet på annat sätt, 10 procent av nämndens budget.
Underbudgeteringen har bland annat fått till följd att de mest utsatta, de med
funktionsnedsättning, fått sitt stöd kraftigt neddraget. Stödet är till för att dessa medborgare
ska kunna leva ett liv som andra personer. Med en neddragning om cirka 50 procent kan var
och en förstå att livet för dessa personer blir mycket svårare. Det är enligt oss
socialdemokrater helt oacceptabelt.
För 2016 beräknas nämnden enligt BUP 1 på helårsbasis gå med ett underskott om knappt
17 mnkr. Skulle denna prognos stå sig kommer det även detta år bli svårt för nämnden att
uppfylla sitt uppdrag. Beaktandes tidigare års underskott, vilka nämnden bär med sig och
ska beta av, blir det omöjligt att uppfylla de uppdrag nämnden har.
Med hänvisning till ovan är det glädjande att nämndens ordförande på Vård och
omsorgsnämndens möte den 26:e april insåg att situationen var ohållbar och yrkade därför
tillsammans med en enig nämnd om att från fullmäktige hemställa om medel för undvikande
av underskott även i år. Vi socialdemokrater blev därför ytterst förvånade då nämndens
ordförande på kommunstyrelsen röstade emot sitt eget yrkande om att vård och
omsorgsnämnden skulle få dessa pengar.
Vi Socialdemokrater stog fast vid det yrkande som lades i Vård och omsorgsnämnden då vi
anser oss ha täckning för det i vårt budgetförslag. I övrigt deltog vi inte i beslutet med
hänvisning till vår egen budget.”
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(MP) anmäler en protokollsanteckning.
”Då Miljöpartiet har föreslagit en budget som i väsentliga avseende skiljer sig från
Alliansens budget, som vann bifall i Kommunfullmäktige, väljer vi att inte delta i beslutet.
Vi vill samtidigt påpeka att VON med vår budget hade haft bättre förutsättningar att klara av
att hålla budget under 2016”.

(V) anmäler en protokollsanteckning.
”Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha biträtt (S) yrkande om han
varit beslutande vid dagens sammanträde.”

Sändlista

KF
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 128

Årsredovisning och ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet i Värmdö 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Styrelsen för Samordningsförbundet i Värmdö beviljas ansvarsfrihet för 2015 års
verksamhet.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Medlemmar i Samordningsförbundet i Värmdö (Värmsam) är Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och Värmdö kommun. Verksamheten
syftar till att utveckla och pröva nya arbetssätt för att med individen i centrum uppnå
en effektiv resursanvändning och kunskapsöverföring. Målgruppen är personer i
förvärvsaktiv ålder som är i behov av rehabiliteringsinsatser.
Förbundets verksamhet 2015 har granskats av KPMG på uppdrag av dess revisorer.
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.
Handlingar i ärendet

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö 2015, SALS
2016-04-14
Sändlista

KF
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 129

Ansökan om kommunal medfinansiering av gästbrygga i
Långviks fiskehamn på Möja
Kommunstyrelsens beslut

Ärendet bordläggs.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Långviks fiskehamnsförening har ansökt om kommunal medfinansiering av
gästbrygga i Långviks fiskehamn på Möja. Föreningens del i finansieringen är 300 000
kr och man har ansökt om 500 000 kr i kommunal medfinansiering.
Kommunstyrelsen föreslås bevilja ett bidrag på 300 000 kr.
Handlingar i ärendet

Ansökan om kommunal medfinansiering av gästbrygga i Långviks fiskehamn på
Möja, SALS 2016-04-25
Yrkanden

Monica Pettersson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Sändlista

Föreningen
Sektor ekonomi
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 130

Ansökan om kommunal medfinansiering till byggnation av
trafikbrygga på Karsholm
Kommunstyrelsens beslut

Ärendet bordläggs.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Karsholms bryggförening har ansökt om kommunal medfinansiering av trafikbrygga,
ramp, servicebrygga, vänthus och gångstigar på Karsholm. Föreningen har beviljats
1 098 250 kr i bidrag av landstinget och föreningen ska själv bidra med 638 000 kr i
form av eget arbete.
Kommunstyrelsen föreslås bevilja ett anslag på 50 000 kr.
Handlingar i ärendet

Ansökan om bidrag till byggnation av trafikbrygga på Karsholm, SALS 2016-04-26
Yrkanden

Monica Pettersson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Sändlista

Föreningen
Sektor ekonomi
Kommunstyrelsen
______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 131

Redovisning av genomlysning av vård och omsorg
Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisningen godkänns.
2. Vård och omsorgsnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen den 21
september vad vidtagna åtgärder gett för resultat.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Med anledning av vård- och omsorgsnämnden underskott om drygt 40 mnkr för 2015
har en genomlysning av verksamheten inom omsorgs- och välfärdssektorn har
genomförts.
Nämnden har med anledning av genomlysningen lämnat följande uppdrag till
sektorschefen:
 Samla hemtjänsten i den egna regin i en resultatenhet
 Effektivare uppdrags- och bemanningsplanering
 Strategi för att begränsa användning av bemanningsföretag
 Översyn av antalet demensplatser
 Översyn av villkoren för LOV inom hemtjänst
Handlingar i ärendet

Redovisning av genomlysning av vård och omsorg, SALS 2016-05-02
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler en protokollsanteckning.
”När beslutet om dessa åtgärder togs i kommunstyrelsen 2016-03-09 reserverade vi oss mot
beslutet. Vi såg i och för sig att många av de åtgärder som föreslogs, hade viss relevans.
Men det fanns alltför stora brister på helheten i vård- och omsorgsnämndens verksamhet
som inte överensstämmer med vår politik för att vi skulle kunna acceptera enstaka åtgärder
utan att man tog ett helhetsgrepp. Det handlar enligt vår mening bland annat om det
nuvarande systemet för hemtjänst, den rättsosäkra LSS-handläggningen (lagen om särskilt
stöd och service), bristfälliga planeringen av äldreboende, höga sjukskrivningstal och
avsaknad av rätt till heltid för personalen.
Vi saknade till exempel ett antal relevanta åtgärdsförslag, såsom att:
* Omedelbart utreda möjligheten till hemtagning av externa boendeplaceringar inom LSS.
* Planera för och skyndsamt beställa tillräckligt antal platser på särskilda boenden för att
möta aktuellt och framtida behov av demens respektive somatiska platser.
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* Öka konkurrensneutraliteten mellan egenregin och privata utförare i enlighet med
rapportens slutsatser om brister i LOV-utformningen (lagen om valfrihet).
* Se över ersättningsmodellen för hemtjänsten för att öka effektiviteten och minska
kostnaderna genom att införa individuella behovsnivåer utan minutredovisning.
* Se över ersättningsmodellen för särskilda boenden, bland annat genom att kompensera för
särskilda geografiska förutsättningar.
* Införa tydliga, transparenta och rättssäkra kriterier för biståndsbedömning för plats på
särskilt boende.
* Tydliggöra vård- och omsorgsnämndens behov i kommunens bostadsplanering
(bostadsförsörjningsplan, översiktsplan, befolkningsprognos o dyl).
* Uppmana kommunfullmäktige att anvisa medel för att täcka de underskott som inte
åtgärdas av kommunstyrelsens förslag till beslut. Det råder nämligen en solklar
underfinansiering, inte minst av verksamheterna för funktionsnedsättning.
Det allvarligaste med den tidigare genomlysningen var ändå att det pågick då och pågår
fortfarande en visklek inom vår förvaltning som påstår att Värmdös biståndshandläggning
skulle vara för generös. Dessa uppgifter visar sig vara helt grundlösa när vi tittar på officiell
statistik. Enligt SCB har Värmdö kommun den tredje lägsta kostnaden för LSS-insatser i
Stockholms län, 3502 kr/inv. Värmdö kommun är alltså inte generös i den bemärkelsen att
vi har höga kostnader för LSS. Inom ramen för det kommunala utjämningssystemet för LSS
straffar sig dessutom kommunens snålhet då den leder till att kommunen så länge den har
lägre kostnader än andra kommuner måste betala till andra kommuner som har högre
kostnader för LSS.
Trots de brister vi tidigare identifierat med de valda åtgärderna ställde vi oss bakom
förslaget till beslut då det enbart handlade om att godkänna redovisningen om vad vård och
omsorgsnämnden har gjort och inte om åtgärderna i sig.”

(MP) anmäler en protokollsanteckning.
”Det är beklagligt att diskussionen kring Vård- och Omsorgsnämnden, som hanterar mycket
viktiga frågor som berör många av våra kommuninvånare, inte fokuserar på de
omsorgsfrågor nämnden ansvarar för. Istället har mycket av diskussionerna kring nämndens
arbete i högsta grad handlat om hur man ska nå en budget i balans. Vi hade hellre sett att
diskussionen hade handlat om hur nämnden på bästa sätt kan uppfylla sina förpliktelser mot
våra medborgare, naturligtvis så effektivt och kostnadsmedvetet som möjligt. Vid förgående
mandatperiod infördes månadsredovisning för att få en snabb inblick i hur verksamheten
går. Efter att alliansen med KD som ordförande i denna nämnd valt att ta bort en bra
möjlighet till insyn i verksamheten har de nu återinfört månadsredovisning. Samtidigt som
diskussionerna fortsätter att handla om nämndens kostnader och inte om hur vi kan ge våra
medborgare bästa service får fler personer, exempelvis funktionshindrade, se sina rättigheter
kränkta.”
Sändlista

VON
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 132

Ändring av Värmdö kommuns miljömål
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Miljömål för Värmdö kommun 2016 – 2030 antas.
2. Ett hållbart Värmdö – tio delmål inom miljöområdet upphävs.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

För att styra kommunens miljöarbete i en riktning som överensstämmer med nationella
miljökvalitetsmål, regionala miljömålsprioriteringar samt kommunala förutsättningar,
visioner och utmaningar har ett förslag till ändring av kommunens miljömål tagits
fram. Befintliga miljömål föreslås upphöra.
De sex miljömål som föreslås antas är:
 En god bebyggd miljö
 Begränsad klimatpåverkan
 Grundvatten av god kvalitet
 Giftfri miljö
 Hav i balans och ingen övergödning
 Ett rikt djur och växtliv
Handlingar i ärendet

Ändring av Värmdö kommuns miljömål, SALS 2016-05-09
Yrkanden

Mikael Lindström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mikael Lindström (S) framställer följande tilläggsyrkanden.
1. ”Att
a) åtgärdsplaner och strategier ska utarbetas
b) miljöbokslutet ska följa dessa mål och genomförandeplaner
c) berörda nämnder ska ta fram mål som visar koppling till miljömålen
d) varje budget ska visa hur man satsar pengar kopplat till målen
e) offentliga medel ska kopplas gentemot målen (i exempelvis upphandlingar, egen
verksamhet mm)
2. Att kommunens mål även kopplas till Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål
3. Att Värmdö kommun proaktivt ska verka för att ta del av nationella satsningar/medel
för åtgärder
4. Att målen influerar kommunens samarbete med lokala föreningar och näringslivet.
5. Att kommunen möjliggörför skolor i kommunen att aktivt arbeta med målen i
undervisningen, exempelvis genom olika aktiviteter eller tävlingar”
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Filip Joelsson (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkandena.
Fredrik Sneibjerg (L) begär ajournering som verkställs.
Fredrik Sneibjerg (L) yrkar avslag på tilläggsyrkandena.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Lindströms
tilläggsyrkanden och finner att de avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
Den som avslår Lindströms tilläggsyrkanden röstar ja, den som bifaller röstar nej.
Följande röstar ja:
Monica Pettersson (M), Anders Gullander (L), Thomas Jonsson (M), Camilla Lien
(M), Fredrik Sneibjerg (L), Jan Dolk (KD) och Ina Ununger (C).
Följande röstar nej:
Mikael Lindström (S), Sandro Wennberg (S), Karin Aaseby (S) och Filip Joelsson
(MP).
Följande avstår:
Christer Löfving (SD).
Karolina Krystek (S) var ej närvarande under omröstningen.
Kommunstyrelsen beslutar med 7 ja-röster mot 4 nej-röster och en som avstår att avslå
Lindströms tilläggsyrkanden.
Reservationer och protokollsanteckningar

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

KF
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 133

Åtgärdsvalsstudie Hemmesta
Kommunstyrelsens beslut

Åtgärdsvalsstudie Hemmesta godkänns.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

En åtgärdsvalsstudie har utarbetats för att hitta lösningar för den framtida
infrastrukturen och exploateringsprojekt i och runt Hemmesta.
För Hemmesta finns tre principiella sätt att utveckla gatu- och vägnätet:
 Sammankopplat lokalgatunät
 Ny lokalgata
 Förbifart
Handlingar i ärendet

Åtgärdsvalsstudie Hemmesta, SOT 2016-04-25
Yrkanden

Mikael Lindström (S) och Filip Joelsson (MP) framställer följande tilläggsyrkande:
”att genomföra fördjupad ÖP, exklusive pågående planområde i Hemmesta C, i enlighet med
åtgärdsvalsstudiens förslag där olika trafiklösningar, bebyggelse samt bevarandefrågor tas med
i ett samlat grepp. Samt att inom ramen för den fördjupade översiktsplanen genomföra
medborgardialog utifrån åtgärdsvalsstudiens tre scenarier.”

Anders Gullander (L) begär ajournering som verkställs.
Anders Gullander (L) yrkar avslag på (S)-gruppens och (MP):s tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår tilläggsyrkandet finner
att det avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
Den som avslår tilläggsyrkandet röstar ja, den som bifaller röstar nej.
Följande röstar ja:
Monica Pettersson (M), Anders Gullander (L), Thomas Jonsson (M), Camilla Lien
(M), Fredrik Sneibjerg (L), Jan Dolk (KD), Ina Ununger (C) och Christer Löfving
(SD).
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Följande röstar nej:
Mikael Lindström (S), Sandro Wennberg (S), Karin Aaseby (S) och Filip Joelsson
(MP).
Karolina Krystek (S) var ej närvarande under omröstningen.
Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 4 nej-röster att avslå tilläggsyrkandet.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler en skriftlig reservation.
”En åtgärdsvalsstudie över Hemmesta presenterades vid kommunstyrelsens möte den 9 juni.
Rapporten, som tagits fram i syfte att undersöka förutsättningarna för en förbifart öster om
Hemmesta, har analyserat olika trafiklösningar i Hemmesta som ett sammankopplat
gatunätverk, en ny lokalgata och en förbifart genom Storskogen.
Det är bra att utreda trafiksituationen på Värmdölandet och det är bra att en
åtgärdsvalsstudie nu har tagits fram. Hemmesta är en av kommunens tre viktiga centralorter
och för att gå vidare i planeringen är det viktigt att så många som möjligt är överens:
medborgare, civilsamhället och politiker.
Under flera år har Alliansen i Värmdö drivit frågan om att utreda en förbifart genom
Storskogen. Argumentet har varit att trafiksituationen genom Hemmesta har varit
problematisk. Så här skrev företrädare för Alliansen i NVP för ett år sedan: ”Det är av
största vikt att förbifarten utreds utifrån en besvärlig trafiksituation…” Om Alliansen är
oroliga för trafikproblemen är det bättre att undvika en storskalig exploatering i
Hemmestatrakten. En förbifart bortom Hemmesta kommer inte på något sätt att minska
trängseln på exempelvis Grisslingeraken och vid Ålstäket, tvärtom kommer trängseln där att
öka, särskilt om det samtidigt sker en storskalig exploatering.
Enda skälet att anlägga en storskalig förbifart är att bygga många bostäder. Ja, det behövs
fler bostäder i Värmdö men vi socialdemokrater tror att vi klarar våra bostadsutmaningar
med en mer koncentrerad bebyggelse på rätt ställen som också tar hänsyn till viktiga
grönområden.
Förslaget om förbifart Hemmesta går emot gällande översiktsplan och den nyligen antagna
naturskyddsplanen. Nyrestaurerade våtmarken Hemmesta sjöäng och Storskogens viktiga
miljö-, kultur- och friluftsvärden är starkt hotade av vägen och den storskaliga exploatering
som följer.
Alliansen har signalerat att de vill lyssna på medborgarna i den här frågan och det är något
vi håller med om. Åtgärdsvalsstudien förordar att man gör en så kallad fördjupad
översiktsplan för Hemmesta, i en sådan process ingår samråd som en viktig del. Vi föreslog
därför att en sådan process inleds om Hemmesta och att den skulle innehålla
medborgardialog. Tyvärr röstades det förslaget ner av Alliansen - trots att man har uttalat att
man vill ha en medborgardialog.
Vi hoppas att Alliansen står vid sitt ord och ändå genomför medborgardialogen så att vi får
en genomtänkt och väl förankrad lösning för såväl bebyggelse, trafiklösningar som
grönområden. Vi är övertygade om att Värmdöborna håller med oss om att en förbifart i
Hemmesta inte kommer att behövas.”
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(MP) anmäler en skriftlig reservation.
”Miljöpartiet yrkade på att en fördjupad översiktsplan ska göras i området kring Hemmesta
där olika trafiklösningar, bebyggelse samt bevarandefrågor tas med i ett samlat grepp. Detta
för att få till en gedigen utvärdering av det som framkommit i åtgärdsvalstudien, ytterligare
utvärdera och belysa vikten av berörda grönområden samt inkludera medborgarna i
utvecklingen. Det är beklagligt att Alliansen valt att frångå en djupare översyn av ett såpass
viktigt utvecklingsområde i Värmdö. ”

(V) anmäler en protokollsanteckning.
”Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha biträtt (S) och (MP) yrkandet
om han varit beslutande vid dagens sammanträde.”
Sändlista

Kommundirektören
Sektor samhällsbyggnad
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 134

Rese- och transportpolicy
Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras enligt följande:
Återremiss för att i kriterier vid inköp och leasing av bilar och bilresor:
1) göra en tydligare miljöprioritering i bilvalen - förutom att vara miljöbil (typ 1: el, 2: laddhybrid, 3: gas, 4: övriga bränslen om nödvändig),
2) uppgradera säkerhetskraven till aktuell Euro Ncap-standard och obligatoriska
alkolås,
3) att rutiner för förmånsbil för chefer inkluderas i policyn (styrdokument beslutat
av kommundirektören i november 2015) och omarbetas för att följa gällande
skattelagstiftning, tydliggörs kring kostnadsfördelning och innehavstid samt
skärps gällande anskaffningskostnad till faktisk kostnad inte
förmånsgrundande belopp.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

En ny rese- och transportpolicy föreslås för alla typer av resor företagna i tjänsten som
betalas av Värmdö kommun samt vid inköp, användning och avyttring av
tjänstefordon inom kommunen. Policyn omfattar samtliga anställda och
förtroendevalda i kommunen. I samband med antagandet av en ny policy föreslås tre
befintliga styrdokument upphävas.
Handlingar i ärendet

Rese- och transportpolicy, SALS 2016-05-02
Yrkanden

Mikael Lindström (S) framställer följande återremissyrkande.
”Återremiss för att i kriterier vid inköp och leasing av bilar och bilresor:
1) göra en tydligare miljöprioritering i bilvalen - förutom att vara miljöbil - (typ 1: el, 2:
laddhybrid, 3: gas, 4: övriga bränslen om nödvändig),
2) uppgradera säkerhetskraven till aktuell Euro Ncap-standard och obligatoriska alkolås,
3) att kriterierna vid upphandling av taxiresor inkluderar kollektivavtal eller motsvarande
4) att rutiner för förmånsbil för chefer inkluderas i policyn (styrdokument beslutat av
kommundirektören i november 2015) och omarbetas för att följa gällande skattelagstiftning,
tydliggörs kring kostnadsfördelning och innehavstid samt skärps gällande anskaffningskostnad
till faktisk kostnad inte förmånsgrundande belopp.”

Filip Joelsson (MP) och Christer Löfving (SD) yrkar bifall till återremissyrkandet från
Lindström.
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Monica Pettersson (M) begär ajournering som verkställs.
Monica Pettersson (M) yrkar bifall till återremissyrkandet från Lindström med
undantag av punkt 3.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med punkt
3 eller att återremittera ärendet med undantag av punkt 3 och finner att ärendet ska
återremitteras med undantag av punkt 3.
Sändlista

KF
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 135

Vård- och omsorgsnämndens beslut ej verkställda inom tre
månader – kvartal 1 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsnämndens redovisning godkänns.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden redovisade åtta beslut ej verkställda under första
kvartalet. Av dessa har tre verkställts eller avslutats under första kvartalet.
Handlingar i ärendet

Rapport av vård- och omsorgsnämndens beslut ej verkställda inom tre månader,
kvartal 1 år 2016, SALS 2016-05-04
Sändlista

KF
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 136

Befolkningsprognos för Värmdö kommun 2016 - 2025
Kommunstyrelsens beslut

Befolkningsprognosen för Värmdö kommun 2016 – 2025, med utblick mot 2050,
noteras.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Värmdö kommun tar årligen fram en tioårig befolkningsprognos i ett högt och ett lågt
alternativ. Befolkningsprognosen 2016-2025 pekar på en fortsatt tillväxt och år 2025
antas befolkningen uppgå till drygt 48 000 invånare i lågalternativet och nästan 52 500
invånare i högalternativet. Detta innebär en total folkökning av cirka 7 000 respektive
cirka 11 300 personer till år 2025.
Utifrån nuvarande förutsättningar och kommunens historiska utfall bedöms det låga
utvecklingsalternativet vara det mest sannolika för perioden 2016-2025. Om den
Östliga förbindelsen och tillhörande bostadsbyggnadsåtaganden blir verklighet
bedöms istället det höga alternativet som mest sannolikt.
Handlingar i ärendet

Befolkningsprognos för Värmdö kommun 2016 – 2025, SALS 2016-05-20
Sändlista

KLG
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 137

Strategisk lokalförsörjningsplan 2016
Kommunstyrelsens beslut

Strategisk lokalförsörjningsplan 2016 antas.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Värmdö kommun är under stark tillväxt och behovet av kommunal service med
tillhörande lokaler kommer både att öka och förändras framöver. För att möta dessa
behov föreslås att en strategisk lokalförsörjningsplan antas i syfte att kunna planera,
strukturera och budgetera kommunens samlade lokalbehov.
Handlingar i ärendet

Strategisk lokalförsörjningsplan 2016, SALS 2016-05-09
Yrkanden

Christer Löfving (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Anders Gullander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår förvaltningens förslag
och finner att det bifalles.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler en protokollsanteckning.
”Den strategiska lokalförsörjningsplanen är ett oerhört viktigt dokument då den möjliggör
för en bättre, mer långsiktig och strategisk planering av lokaler för alla kommunens olika
verksamheter. Därför är det problematiskt att den nu framtagna planen har så många
diskrepanser mellan planen och verkligheten. Exempelvis saknas det planerade vårdboendet
i Pilhamn och trygghetsboendet vid Gustavsgården samtidigt som en föreslagen 11
mannaplan i konstgräs vid Farstaborg helt saknar politisk förankring.samt att beslutad
konstgräsplan vid Ösbyskolan samt spontanidrottsplats i Munkmora saknas.
Lokalförsörjningsplanen bygger på nämndernas antagna lokalplaner varför skillnaderna
mellan nämnderna är stora. Vi har viss förståelse för att detta är första gången denna typ av
dokument tas fram och att processen därför har varit bristfällig. För att denna typ av
dokument ska vara det verktyg vi alla vill ha ser vi ett behov av en annan typ av upplägg där
utgångspunkten är befolknings- och bostadsbyggandeprognoser och att lokalbehovet
planeras utifrån det samt att nämndernas långsiktiga lokal och anläggningsbehov
synkroniseras. I framtiden önskar vi också att lokalförsörjningsplanen på ett tydligare sätt
gör uppdelningen i långsiktiga och kortsiktiga lokalinvesteringar. ”
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(SD) anmäler en protokollsanteckning.
Vid tidpunkt för justering hade ingen protokollsanteckning inkommit.
Sändlista

KLG
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 138

Behov av bostäder för nyanlända
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommundirektören får i uppdrag att anskaffa bostäder för nyanlända för 2016,
2017 och 2018 i enlighet med detta ärende.
2. Finansiering redovisas i förslag till budget för 2017 och 2018.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Näringslivsnämnden har hemställt om att kommunstyrelsen tillgodoser behovet av
cirka 90 bostäder för nyanlända under 2016. Kommundirektören föreslås få i uppdrag
att anskaffa bostäder för 2016 samt även för 2017 och 2018.
Handlingar i ärendet

Behov av bostäder för nyanlända, SALS 2016-05-09
Yrkanden

Ina Ununger (C), Sandro Wennberg (S) och Filip Joelsson (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Christer Löfving (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår förvaltningens förslag
och finner att det bifalles.
Reservationer och protokollsanteckningar

(SD) anmäler en protokollsanteckning.
Vid tidpunkt för justering hade ingen protokollsanteckning inkommit.
(V) anmäler en protokollsanteckning.
”Vänsterpartiet stödjer föreliggande förslag till beslut. Vänsterpartiet har under lång tid
hävdat att förutom Värmdö Bostäder AB måste även privata hyresvärdar och
bostadsrättsföreningar ta ansvar för kommunens flyktingmottagande. För att minska
segregationen bör kommunen oäven köpa eller hyra villor/småhus för flyktingmottagandet.
Vänsterpartiet instämmer i kritiken att näringslivsnämnden, i stället för att ta det fulla
ansvaret för bostadsförsörjningen för nyanlända, beslöt att hemställa att kommunstyrelsen
skyndsamt tillgodoser behovet av bostäder för nyanlända. Näringslivsnämndens beslut
fördröjde ärendet med två månader.”
Sändlista

Kommundirektören
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 139

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata
utförare antas.
2. Programmet ska även gälla för kommunala utförare.
3. Uppföljning av verksamheter i enlighet med programmet redovisas i samband
med årsredovisning.
4. Förvaltningen ska verka för överenskommelser med fristående förskolor och
skolor i enlighet med programmet.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Enligt förändringar i kommunallagen, som trädde i kraft 2015, ska fullmäktige varje
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av
privata utförare i syfte att:




Förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare genom strategiskt och
systematiskt arbete.
Öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamheter.
Lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politiskt strategisk nivå.

Kommunfullmäktige avgör om programmet även ska gälla verksamheter i kommunens
egen regi.
Handlingar i ärendet

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare,
SALS 2016-04-26
Yrkanden

Karin Aaseby (S) framställer följande tilläggsyrkande:
”Att förvaltningen verkar för överenskommelser med fristående förskolor och skolor i enlighet
med programmet.”

Fredrik Sneibjerg (L) begär ajournering som verkställs.
Fredrik Sneibjerg (L) yrkar bifall till Aasebys tilläggsyrkande.
Sändlista

KF
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 140

Delegation vid inhyrning av externa lokaler
Kommunstyrelsens beslut

Föreslagen ändring av kommunstyrelsens delegationsordning vid inhyrning av externa
lokaler antas.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen ansvarar för
inhyrning av externa lokaler. Motsvarande punkt i kommunstyrelsens
delegationsordning saknas och föreslås införas som en ny punkt i avsnittet 6
Fastighetsfrågor.
Handlingar i ärendet

Delegation vid inhyrning av externa lokaler, SALS 2016-05-16
Yrkanden

Filip Joelsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Christer Löfving (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår förvaltningens förslag
och finner att det bifalles.
Reservationer och protokollsanteckningar

(SD) anmäler en protokollsanteckning.
Vid tidpunkt för justering hade ingen protokollsanteckning inkommit.
Sändlista

Författningssamling
Sektor samhällsbyggnad
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 141

Reviderat avtal för Gymnasieintagningen Stockholms Läns
tjänster
Kommunstyrelsens beslut

Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster antas.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms Län (KSL), och kommunerna i länet samt Håbo
kommun och Gnesta kommun har avtal som reglerar Gymnasieantagningen
Stockholms Läns verksamhet. KSL rekommenderar att kommunerna antar en
revidering av avtalet som uppdaterar uppdragsbeskrivningar och tydliggör roll- och
ansvarsfördelning mellan Gymnasieantagningen och kommunerna. En förändring
föreslås av avgiften för Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) så att den baseras på
antalet folkbokförda 16-19- åringar respektive år i stället för en avgift per placerad
elev och månad.
Handlingar i ärendet

Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster, SALS 2016-0502
Yrkanden

Karin Aaseby (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Sändlista

KSL
UBN
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 142

Yttrande över granskning av delegation av beslutanderätt
Kommunstyrelsens beslut

1. Yttrandet godkänns
2. Berörda nämnder uppmanas att följa revisionens bedömningar och
rekommendationer.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Revisorerna har granskat hur delegation av beslutanderätt hanteras av kommunens
nämnder. De bedömer att Värmdö kommuns delegationsordningar i huvudsak följer
kommunallagens bestämmelser men lämnar rekommendationer om förtydligandet,
m.m.
I förslag till yttrande redovisas vilka åtgärder kommunen ska vidta med anledning av
rapporten.
Yttrandet föreslås godkännas.
Handlingar i ärendet

Yttrande över granskning av delegation av beslutanderätt, SALS 2016-04-25
Sändlista

Revisionen
Samtliga nämnder
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 143

Yttrande över 2014 års demokratiutredning – Låt fler
forma framtiden!
Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Värmdö kommun har beretts möjlighet att yttra sig över 2014 års demokratiutredning
– Låt fler forma framtiden!
Kommunen är positiv till vissa av utredningens författningsförslag och avstyrker
andra. Kommunens yttrande berör enbart de författningsförslag och ändringar som
direkt berör kommunen.
Yttrandet föreslås godkännas.
Handlingar i ärendet

Yttrande över 2014 års demokratiutredning – Låt fler forma framtiden!, SALS 201605-12
Yrkanden

Karin Aaseby (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Filip Joelsson (MP) anmäler att (MP) ej deltar i beslutet.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler en protokollsanteckning.
”Socialdemokraterna i Värmdö förstår det upplägg som kommunen har valt i sitt yttrande
där enbart de lagförslag som faktiskt berör kommunen lyfts upp för behandling. Däremot ser
vi en rad andra förslag i utredningen rörande Ungas delaktighet i demokratin som vi vill
lyfta upp:
I kapitel 14 behandlas Ungas delaktighet i demokratin. I yttrandet kommenteras enbart den
sänkta rösträttsåldern. Utöver förslagen kring sänkt rösträttsålder, anser vi att utredningens
förlag är utmärkta. Vi stödjer helhjärtat följande förslag och kommer fortsätta att driva dessa
i kommunen.
1. Unga ska ges reella möjligheter till inflytande i kommuner och landsting
Utredningens förslag: Förslaget om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har
förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut innebär att kommunerna
och landstingen också bör tillförsäkra sig om att ungas perspektiv kommer till uttryck i
beslutsprocesser.
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(S) Kommentar: Vi behöver förverkliga avsikten med barn och ungdomsperspektivet i det
politiska beslutsfattandet I dagsläget genomförs alltför lite dialog och inlyssning av barn och
unga inför politiska beslut för att höja kvaliteten och långsiktigheten samt det demokratiska
djupet i besluten.
2. En genomtänkt och sammanhållen ungdomspolicy
Utredningens bedömning: För att ungas perspektiv ska få ett konkret genomslag i det
politiska beslutsfattandet bör kommuner och landsting anta en policy eller en handlingsplan
för den lokala ungdomspolitiken.
(S) Kommentar: En policy samt handlingsplan för ungdomsinflytandet är ett måste i
samtliga kommuner för att ungas inlytande ska säkerställas.
3. Öka skolelevers kunskaper om formerna för medborgerligt inflytande
Utredningens förslag: För att öka kunskapen om hur kommuner och landsting fungerar och
om formerna för medborgerligt inflytande ska kunskap om den lokala demokratins
funktionssätt ingå som en av insatserna i det nationella skolutvecklingsprogrammet.
(S) Kommentar: Vi välkomnar detta förslag och bidrar gärna med våra erfarenheter och
kunskaper från Ungdomsparlament (gy) som genomförts i samverkan med skolan samt Kom
till kommunen (åk8).
4. Samverkan mellan skolor och den lokala politiska förvaltningen
Utredningens bedömning: För att eleverna ska få en konkret förståelse för den lokala
demokratins funktionssätt bör skolor i större utsträckning än i dag samverka med den
politiska förvaltningen i kommuner och landsting och träffa företrädare för de politiska
partierna på lokal nivå.
(S) Kommentar: Vi välkomnar detta förslag och efterlyser en nystart på lokal nivå utifrån de
erfarenheter som tidigare funnits i kommunen med Ungdomsparlament mm.”

(MP) anmäler en protokollsanteckning.
”Då vi från Miljöpartiets sida på flera punkter har avvikande uppfattning från det föreslagna
yttrandet, så har vi valt att avstå från att delta i beslutet. Några av de punkter där vi avviker
är:
 Vi menar att kraftfulla insatser behövs för att stärka engagemanget i det lokala
styret. Den situation vi befinner oss i idag har lett till att kommunpolitiken inte
åtnjuter förtroende från vare sig medborgare eller övriga politiska nivåer. Om inte
detta ändras, så kommer vi förmodligen få se att ansvaret för kommunala
verksamheter som exempelvis skola flyttas över till staten. Ett ökat medinflytande
mellan valen är i den situationen en helt nödvändig ingrediens.
 Synpunkten att medborgarna redan idag har tillräckligt inflytande genom
kommunalvalet, folkinitiativ och samverkan mellan kommun och civilsamhälle
tyder på en skev självbild. En överväldigande majoritet av de röstande lägger sin
röst på samma parti i alla tre val, utan att sätta sig in i de politiska skiljelinjerna på
kommun- och landstingsnivå. Många röstberättigade i Stockholms kranskommuner
är inte ens medvetna om vilken kommun de bor i, utan tror att de bor i Stockholm.
Att då påstå att den lokala förankringen bidrar till beslutsfattandets legitimitet är en
sanning med modifikation.
 Vi delar heller inte synen på ett försök med sänkt rösträttsålder. Vi menar att det är
djupt olyckligt att ensidigt föra ett resonemang utifrån godtyckligt utvalda principer.
En 16-åring är gammal nog att förvärvsarbeta och betala skatt, och disponerar då
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hela sin inkomst utan att målsman har rätt lägga sig i ungdomens privatekonomi.
Skulle då inte samma person vara mogen nog att sätta sig in i politiska sakfrågor
och sedan lägga sin röst på den mest lämpade? Vi håller heller inte med om att det
skulle vara olämpligt med försöksverksamhet. I Sverige har vi historiskt sett varit
bra på att pröva nya former för demokratisk medverkan på kommunal nivå, ett
sådant exempel är personröstandet. Vi finner sänkt rösträttsålder vara mycket
lämpligt för försöksverksamhet.”
Sändlista

Kulturdepartementet
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 144

Yttrande över betänkandet Palett för ett stärkt
civilsamhälle
Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Värmdö kommun har betetts tillfälle att yttra sig över betänkandet Palett för ett stärkt
civilsamhälle. Utredningen för ett stärkt civilsamhälle har haft i uppdrag att undersöka
möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer att
bedriva sin verksamhet, att utvecklas och därigenom bidra till demokrati, välfärd,
folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.
Kommunen instämmer i att civilsamhället har flera viktiga roller i demokratin. Vidare
redovisas kommunens arbete med frågan. Kommunen framför önskemål om vissa
förtydliganden av förslagen i betänkandet.
Yttrandet föreslås godkännas.
Handlingar i ärendet

Yttrande över betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle, SALS 2016-05-10
Yrkanden

Filip Joelsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler en protokollsanteckning.
”Socialdemokraterna i Värmdö delar den uppfattning som kommer till uttryck i det yttrande
som antogs på kommunstyrelsen. Däremot finns det vissa saker i utredningens förslag vi
särskilt vill lyfta fram som inte tas upp i tillräcklig utsträckning i yttrandet.
Den utvidgning av utredningsuppdraget som gjordes i april 2015 för att förstärka det civila
samhällets roll i demokratin och det civila samhällets räckvidd till grupper som inte är
organiserade i någon förening är det centrala vi vill lyfta fram. Det civila samhällets roll i
Sveriges demokrati kan inte nog understrykas I föreningar möter många ungdomar
demokrati och demokratiska processer för första gången, vilket är oerhört värdefullt. Att
värna och utveckla det civila samhällets roll i demokratin är därför något vi ser som väldigt
viktigt. Särskilt viktigt är det för de delar av befolkningen som står utanför det civila
samhället och därför är utredningens förslag för att det civila samhället i större utsträckning
ska nå ut till dessa delar av befolkningen och engagera en större mångfald inom sina
organisationer ett oerhört viktigt arbete för demokratiutvecklingen i Sverige.
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Även förslaget om en samlad kontaktpunkt in i kommunen för att underlätta kontakten
mellan kommunen och civilsamhället är något vi ser som positivt.”
Sändlista

Kulturdepartementet
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 145

Yttrande över samrådshandling om väg 646 Gustavsberg –
Ingarö gång- och cykelväg
Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Kommunen har beretts tillfälle att yttra sig över samrådshandling för väg 646,
Gustavsberg – Ingarö, gång- och cykelväg. Den planerade GC-vägen startar i
anslutning till cirkulationsplatsen norr om trafikplats Gustavsberg och ska gå öster om
väg 646 och sluta vid anslutande cykelväg till Brunn vid Ingaröbron.
Kommunen är positiv till den planerade GC-vägen och har synpunkter på flera detaljer
i samrådshandlingen.
Yttrandet föreslås godkännas.
Handlingar i ärendet

Yttrande över samrådshandling, väg 646, Gustavsberg – Ingarö, gång- och cykelväg,
SOT 2016-04-26
Sändlista

Trafikverket
Sektor samhällsbyggnad
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 146

Delgivningar







Ekonomirapporten april 2016, SKL
Svar på skrivelse om f.d. sanitetsporslinsfabriken, kdir
Svar på skrivelse från Kullsvedskolans föräldraförening, kso
Svar på fråga ang. nord/sydlinjen, Trafikförvaltningen SLL
Rapport från inspektion hos överförmyndarnämnden, länsstyrelsen
Protokoll, samråd i Central Samverkansgrupp vid Värmdö kommun den 26
maj 2016

_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 147

Delegationsbeslut








Eldningsförbud
Avtalsservitut för VA-ledningar på Mörtnäs 1:219
Överklagan av lantmäteriets förrättningsbeslut om Berg 2:32
Avtal om projektering av elanläggning
Samråd med Lantmäteriet 666-667/16
Yttrande över samråd kring avgränsningen av MKB till detaljplan för
bussterminal Slussen
Beslut om byte av arrendator Malma 1:8, lott H5 och F12

_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 148

Svar på motion (S) – Inför hålla-hand-garanti i Värmdös
äldreomsorg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Mikael Lindström (S) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktiga uppdrar till
vård- och omsorgsnämnden att införa en garanti som säkerställer att ingen människa,
som är i Värmdö kommuns vård, ska behöva dö ensam.
Motionen föreslås anses besvarad.
Handlingar i ärendet

Svar på motion (S) inför hålla-hand-garanti i Värmdös äldreomsorg, SALS 2016-0404
Yrkanden

Mikael Lindström (S) yrkar bifall till motionen.
Filip Joelsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Christer Löfving (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag eller
enligt motionen och finner att förvaltningens förslag bifalles.
Reservationer och protokollsanteckningar

Christer Löfving (SD) anmäler en protokollsanteckning.
Vid tidpunkt för justering hade ingen protokollsanteckning inkommit.
Sändlista

KF
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 149

Svar på motion (S) – Ta fram en policy mot ensamhet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Mikael Lindström (S) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar till
vård- och omsorgsnämnden att ta fram en policy för gemensamhet och mot ensamhet i
kommunens äldreomsorg i samverkan med den sociala ekonomin.
Motionen föreslås anses besvarad
Handlingar i ärendet

Svar på motion (S) ta fram en policy mot ensamhet, SALS 2016-04-04
Yrkanden

Mikael Lindström (S) yrkar bifall till motionen.
Filip Joelsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Christer Löfving (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag eller
enligt motionen och finner att förvaltningens förslag bifalles.
Reservationer och protokollsanteckningar

Christer Löfving (SD) anmäler en protokollsanteckning.
Vid tidpunkt för justering hade ingen protokollsanteckning inkommit.
Sändlista

KF
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 150

Svar på motion (S) – Alla elevers rätt att lyckas i skolan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Karin Aaseby m.fl. (S) har i en motion föreslagit att Värmdö kommun ska ta fram en
handlingsplan, gemensamma arbetsprocesser, dokumentation, uppföljning och
kompetensutvecklingsinsatser för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och
tilläggsbelopp.
Motionen föreslås anses besvarad.
Handlingar i ärendet

Svar på motion (S) om alla elevers rätt att lyckas i skolan, SALS 2016-03-30
Yrkanden

Mikael Lindström (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag eller
enligt motionen och finner att förvaltningens förslag bifalles.
Sändlista

KF
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 151

Svar på motion (S) om Runda huset – Värmdös framtida
plattform för innovation entreprenörskap och företagande
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Motionen avslås.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Annika Andersson Ribbing m.fl. (S) har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen
får i uppdrag att utreda Runda husets framtida användning utifrån idén om att skapa en
plattform och mötesplats för innovation, företagande samt kommersiellt och socialt
entreprenörskap.
Motionen föreslås avslås.
Handlingar i ärendet

Svar på motion (S) om Runda huset – Värmdös framtida plattform för innovation,
entreprenörskap och företagande, SALS 2016-04-27
Yrkanden

Mikael Lindström (S) yrkar bifall till motionen.
Christer Löfving (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag eller
enligt motionen och finner att förvaltningens förslag bifalles.
Reservationer och protokollsanteckningar

Christer Löfving (SD) anmäler en protokollsanteckning.
Vid tidpunkt för justering hade ingen protokollsanteckning inkommit.
Sändlista

KF
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 152

Yttrande över samråd om förslag till detaljplan för
bussterminal vid Slussen
Kommunstyrelsens beslut

Yttrande godkänns.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Stockholm stad har bjudit in till samråd om förslag till detaljplan för bussterminal vid
Slussen. Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär
uppförande av en ny bussterminal vid Slussen. Terminalen ska inrymmas i nya
bergrum som sprängs in under Katarinavägen och Mosebacke. Bussarna ska angöra
terminalen från Stadsgårdsleden via en infart, parallellt med leden under Saltsjöbanans
spårområde. Värmdö kommun ställer sig positivt till att en terminal för Nacka- och
Värmdöbussarna ordnas vid slussen, vilket bedöms vara den bästa lokaliseringen för
kollektivtrafikresenärer till och från Värmdö.
Handlingar i ärendet

1. Yttrande över samråd om förslag till detaljplan för bussterminal vid Slussen
2. Samrådsbrev.
3. Planbeskrivning
4. Ingenjörsgeologisk prognos
5. Säkerhetsmål
6. Alternativredovisning
7. Kulturmiljöutredning
8. Luftkvalitetsutredning
9. Miljökonsekvensbeskrivning
10. Regionala alternativ för bussterminal för Ostsektorn
11. Riskbedömning
12. Trafikbullreutredning
13. Plankarta (8 delar)
14. Övergripande riskbedömning av alternativa lokaliseringar av bussterminal för
Nacka och Värmdöbussarna
Yrkanden

Sandro Wennberg (S) yrkar att det fjärde styckets första mening i yttrandet ändras till
följande.
”En ny terminal med hög funktionalitet, attraktivitet och säkerhet är av stor betydelse för att
uppnå framtida mål om en ökad andel kollektivtrafikresenärer”

Monica Pettersson (M) yrkar bifall till Wennbergs yrkande.
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Reservationer och protokollsanteckningar

(V) anmäler en protokollsanteckning.
”Vänsterpartiet vill understryka att bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna måste
förläggas i direkt anslutning till Slussens tunnelbanestation. För Värmdöborna finns inget
alternativ.”
Sändlista

KF
_______
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Kommunstyrelsen 2016-06-09 § 153

Initiativ (S) – Rundabordssamtal om etablering av nya
värmdöbor
Kommunstyrelsens beslut

Initiativet avslås.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

(S)-gruppen lämnar vid kommunstyrelsen den 9 juni 2016 in initiativ om
rundabordssamtal om etablering av nya värmdöbor. Initiativet behandlas vid
sammanträdet den 9 juni.
I initiativet föreslås följande:
”Att kommunstyrelsen kallar företrädare för föreningar och näringsliv till ett
rundabordssamtal under hösten 2016 för att diskutera hur etableringen av nya
värmdöbor kan göras så bra, effektiv och trygg som möjligt.”
Handlingar i ärendet

Initiativ (S) – Rundabordssamtal om etablering av nya värmdöbor
Yrkanden

Ina Ununger (C) begär ajournering som verkställs.
Ina Ununger (C) yrkar att initiativet ska avslås.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår initiativet och finner att
det avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
Den som avslår initiativet röstar ja, den som bifaller röstar nej.
Följande röstar ja:
Monica Pettersson (M), Anders Gullander (L), Thomas Jonsson (M), Camilla Lien
(M), Fredrik Sneibjerg (L), Jan Dolk (KD), Ina Ununger (C) och Christer Löfving
(SD).
Följande röstar nej:
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Mikael Lindström (S), Sandro Wennberg (S), Karin Aaseby (S) och Filip Joelsson
(MP).
Karolina Krystek (S) var ej närvarande under omröstningen.
Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 4 nej-röster att avslå initiativet.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler en protokollsanteckning.
”Under 2016 har Värmdö kommun åtagit sig att ta emot 325 ensamkommande och
nyanlända. Det är bra att kommunen nu tar sitt solidariska ansvar i mottagandet av nya
människor på flykt i den värsta flyktingsituationen i modern tid. Men det är inte bara en
fråga om solidaritet, det handlar också om att nya värmdöbor berikar kommunen med ny
kompetens och arbetskraft, inte minst inom sektorer där det råder arbetskraftsbrist.
Inom kommunens förvaltning pågår det ett antal aktiviteter för att mottagandet och
integrationen av de nya värmdöborna att fungera så bra som möjligt och även
Överenskommelsen är en del i det arbetet. Men det saknas fortfarande ett helhetsperspektiv
mellan nämndernas olika stuprör, och det finns otydligheter i den politiska styrningen och
ansvarstagandet. Dessutom behöver dialogen med Värmdös föreningsliv och näringsliv
stärkas för en bättre fungerande etablering av nya värmdöbor.
Under den presentation av Överenskommelsen som vi fick ta del av under dagens
kommunstyrelse framkom att detta område dels är identifierat och prioriterat av
föreningslivet i Värmdö och dels att överenskommelsen i sitt nuvarande skick inte mäktar
med att helt driva detta arbete själva då det dels är budgeterat för 40 timmar i månaden och
de ansvariga har jobbat tredubbla tiden och det dels är ett långtgående arbete som behöver
minst tre år för att helt sätta sig.
Ett första steg i att komma till rätta med dessa utmaningar är att kommunstyrelsen kallar till
ett rundabordssamtal för en bättre etablering av nya värmdöbor. Vid rundabordssamtalet bör
företrädare för föreningar, näringsliv delta liksom företrädare för kommunstyrelsen och
olika delar av kommunens förvaltningar inklusive bolag. Hur arbetet därefter organiseras i
ett långsiktigt perspektiv är upp till parterna att bestämma.
Mot den bakgrunden föreslog Socialdemokraterna på kommunstyrelsens möte:
Att kommunstyrelsen kallar företrädare för föreningar och näringsliv till ett
rundabordssamtal under hösten 2016 för att diskutera hur etableringen av nya värmdöbor
kan göras så bra, effektiv och trygg som möjligt.”

(V) anmäler en protokollsanteckning.
”Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha biträtt (S) yrkande om han
varit beslutande vid dagens sammanträde.”
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Uppdrag till kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut

Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjliga framtida användningsområden för
Torkhuset, Runda huset och Gula byggningen. Uppdraget ska delredovisas på
kommunstyrelsen i november 2016.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

16 december 2015 beslutade fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
komplettera kommundirektörens uppdrag att utreda framtida användning av Torkhuset
genom att se över möjligheten att använda huset för att integrera porslinsmuseets
samlingar, etablering av ett industrihistoriskt museum eller liknande verksamhet.
Verksamheterna i Runda huset och Gula byggningen kommer flytta till och integreras
i nya kulturhuset/porslinsfabriken.
Fullmäktiges beslut från 2015 ska verkställas och behov finns av att utreda även ovan
två nämnd byggnaders framtida användningsområden då de friställs så snart
Kulturhuset står klart.
Yrkanden

Fredrik Sneibjerg (L), Karin Aaseby (S) och Filip Joelsson (MP) yrkar bifall.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler en protokollsanteckning.
”Socialdemokraterna är glada att kommundirektören äntligen får det uppdrag som
fullmäktige i december förra året beslutade om, nämligen att utreda framtida användning för
Torkhuset utifrån att det kan bli en industri och designhistorisk del av Porslinsmuseet och
att husets koppling till Gustavsbergs brukshistoria därmed kan bevaras. Däremot är vi lite
förvånade över att det tog såpass lång tid för kommunstyrelsen att fatta det här beslutet.
Redan för flera år sedan var det klart att biblioteket och flera andra verksamheter skulle
flytta in i framtida “Porslinsfabriken” varför dessa tillägg till uppdraget skulle kunna ha
gjorts ganska direkt och inte förhalats med 6 månader.”
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