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Ny tjänsteskrivelse
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Följande justeringar är gjorda i
tjänsteskrivelse 2017-04-05
jämfört med version 2017-03-22:
-

Beslutspunkt 1 är ny, men
följer ordagrant sista
stycket i avsnittet ”Bolagens
årsredovisningar och
ansvarsfrihet för
styrelserna” under
”Bedömningar” i
tjänsteskrivelse 2017-03-22.

-

Texten under rubriken
”Bolagens årsredovisningar
och ansvarsfrihet för
styrelserna” under
”Bedömningar” är ny. Detta
som följd av att
revisionsberättelserna nu
inkommit.

Inga förändringar i övrigt.
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Kommunstyrelsen

Årsredovisningar 2016 för de kommunala bolagen
Förslag till beslut
1. Ombuden vid de hel- och delägda kommunala bolagens (Kommunhuset i Värmdö AB,
Värmdö Hamnar AB inklusive dotterbolag, VärmdöBostäder AB, Gustavsbergbadet AB
samt Gustavsbergs Porslinsmuseum AB) årsstämmor får i uppdrag att vid respektive
årsstämma 2017 rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande
-

fastställelse av resultat- och balansräkningar,

-

disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen, samt

-

ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2016 års
förvaltning.

2. Kommunfullmäktige noterar årsredovisningarna avseende 2016 för Kommunhuset i
Värmdö AB, Värmdö Hamnar AB inklusive dotterbolag, VärmdöBostäder AB,
Gustavsbergbadet AB samt Gustavsbergs Porslinsmuseum AB.
3. Kommunstyrelsens beslut gällande prövning av de kommunala bolagens verksamhet
avseende kompetens- och ändamålsenlighet anmäls.
4. Kommunstyrelsens ordförande utses, med styrelsens 1:e vice ordförande som ersättare, till
ombud vid de hel- och delägda kommunala bolagens (Kommunhuset i Värmdö AB,
Värmdö Hamnar AB inklusive dotterbolag, VärmdöBostäder AB, Gustavsbergbadet AB
samt Gustavsbergs Porslinsmuseum AB) årsstämmor 2017.
5. Verksamheterna i kommunens hel- och delägda aktiebolag – Kommunhuset i Värmdö
AB, Gustavsbergsbadet AB, Gustavsbergs Porslinsmuseum AB, VärmdöBostäder AB,
samt Värmdö Hamnar AB – bedöms under år 2016 ha bedrivits i förenlighet med de
ändamål som kommunfullmäktige fastställt samt inom de kommunala befogenheterna
enligt kommunallagen.

Beslutsnivå
1-3 Kommunfullmäktige
4-5 Kommunstyrelsen

Sammanfattning
De kommunala bolagen har inkommit med sina årsredovisningar för 2016, inför godkännande
av respektive bolags årsstämma.
I samband med hanteringen av bolagens årsredovisningar prövar kommunstyrelsen, i enlighet
med kommunallagens 6 kap 1a §, om den verksamhet som bedrivits i de kommunala bolagen
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bedöms ha varit i förenlighet med de ändamål som kommunfullmäktige fastställt samt inom
de kommunala befogenheterna enligt kommunallagen.

Bakgrund
Styrelserna i kommunens bolag har, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen,
upprättat sina årsredovisningar för verksamhetsåret 2016. Det åligger nu respektive bolags
årsstämma att fastställa årsredovisningarna. Stämmoombuden skall innan stämmobeslutet ha
mottagit instruktioner från ägaren huruvida årsredovisningarna ska godkännas samt om
styrelserna och VD ska beviljas ansvarsfrihet.
Enligt kommunallagen 6 kap 1a § åligger det kommunstyrelsen att årligen pröva om den
verksamhet som de kommunala bolagen bedrivit under föregående kalenderår har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna enligt kommunallagen. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska
den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsens prövning görs
i samband med hanteringen av bolagens årsredovisningar.

Ärendebeskrivning
Koncernmoderbolaget Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) har genomfört en granskning
av dotterbolagens verksamhet och lämnat sin bedömning av verksamheternas bedrivande.
Sammantaget konstaterar styrelsen för KIVAB att dotterbolagen i koncernen bedriver sina
verksamheter i enlighet med de fastställda kommunala ändamålen för respektive bolag och
inom ramen för de kommunala befogenheterna enligt kommunallagen.
Koncernmoderbolaget har i sina granskningar inte prövat den egna verksamheten eller
uppfyllandet av de egna ägardirektiven. Bolaget redovisar istället sin bedömning i sin
förvaltningsberättelse för 2016, nämligen att årets verksamhet bedrivits i förenlighet med det
fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bedömning
Bolagens årsredovisningar och ansvarsfrihet för styrelserna
Revisorernas bedömningar som lämnas i revisionsberättelserna skall ligga till grund för
fullmäktiges anvisningar till stämmoombuden avseende hur dessa uppdras att rösta vid
respektive bolags årsstämma beträffande:
-

fastställelse av resultat- och balansräkningar,
disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen, samt
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2016 års
förvaltning.

Revisionsberättelser för samtliga bolag i koncernen har bilagts respektive årsredovisning. I
samtliga fall är berättelserna utformade enligt s.k. standardutformning, innebärande att inga
anmärkningar eller andra orenheter förekommer i revisorernas motiveringar.
Av detta följer att ombuden vid de hel- och delägda kommunala bolagens (Kommunhuset i
Värmdö AB, Värmdö Hamnar AB inklusive dotterbolag, VärmdöBostäder AB,
Gustavsbergbadet AB samt Gustavsbergs Porslinsmuseum AB) årsstämmor föreslås få i
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uppdrag att vid respektive årsstämma 2017 rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta
förslag beträffande
-

fastställelse av resultat- och balansräkningar,
disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen, samt
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2016 års
förvaltning.

Prövning av bolagens verksamhet avseende kompetens- och ändamålsenlighet
Verksamheterna i kommunens hel- och delägda aktiebolag – Kommunhuset i Värmdö AB,
Gustavsbergsbadet AB, Gustavsbergs Porslinsmuseum AB, VärmdöBostäder AB, samt
Värmdö Hamnar AB – bedöms under år 2016 ha bedrivits i förenlighet med de ändamål som
kommunfullmäktige fastställt samt inom de kommunala befogenheterna enligt
kommunallagen.
Ekonomiska konsekvenser

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Ärendet innebär inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Ärendet möjliggör för kommunens medlemmar att ställa bolagens verksamheter under
kommunalrättslig bedömning. Bolagens beslut fattas formellt enligt aktiebolagslagen och kan
därför inte underställas laglighetsprövning. Eventuella frånsteg i bolagen från ändamål och
befogenheter kan dock prövas indirekt genom att på vanligt sätt överklaga kommunstyrelsens
prövningsbeslut.
Konsekvenser för barn
Ärendet innebär inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3
4
5

Handling
Årsredovisning 2016 för Kommunhuset i Värmdö AB
Årsredovisning 2016 för Gustavsbergsbadet AB
Årsredovisning 2016 för Gustavsbergs Porslinsmuseum
AB
Årsredovisning 2016 för VärmdöBostäder AB
Årsredovisning 2016 för Värmdö Hamnar AB

Camilla Broo
Kommundirektör

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs
Biläggs
Biläggs

Frida Nilsson
Sektorschef administration
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Ärende till Kommunstyrelsen, Värmdö kommun 2017-04-05

Allians för Värmdö yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:

Allians för Värmdö
gm
Deshira Flankör
Ordförande
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Ärende till Kommunstyrelsen, Värmdö kommun 2017-04-05
Initiativ om utredning av kapacitetsbehov i lokaler och anläggningar
Värmdö kommun växer och beräknas fram till 2030 växa till 60 000 invånare, viket
ställer högre krav på kommunens välfärdstjänster. Det är viktigt att ha en samlad
helhetsbild över behoven inom välfärdsfastigheter, idrottsanläggningar såväl som
bostäder i den vidare diskussionen om Värmdös framtid och vilka vägval som
behöver göras för att möta kommande utmaningar.
Utredningen bör ta hänsyn till hur behovet påverkar kommunens finansiella ställning,
utifrån fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning och bedömningen av
samhällsekonomin framåt. Det bör belysas hur det demografiska trycket påverkar
finansieringsbehovet såväl som drifts- som investeringsekonomin.
Med anledning av ovan ges kommundirektören i uppdrag att utreda:
1. Behovet av framtida välfärdsfastigheter inom utbildning och äldreomsorg
2. Behovet av framtida idrottsanläggningar
3. Behovet av framtida bostäder
Uppdraget redovisas senast 31 augusti 2017.
Allians för Värmdö
gm
Deshira Flankör
Ordförande
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Ärende till Kommunstyrelsen, Värmdö kommun

2017-03-28

Initiativ om handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
På Värmdö ser vi tecken på att högerextrema grupperingar mobiliserar. Det har skett skadegörelse på
kommunens boende för nyanlända som polisen överväger att klassificera som hatbrott. De för även ut
sitt budskap i sociala medier och genom klotter på offentliga platser och utdelande av flygblad i
människors brevlådor. Det här skapar oro och vi som politiker måste ta det på allvar, detta gäller
självklart all typ av extremism.
I ett flertal av landets kommuner finns handlingsplaner mot våldsbejakande extremism. Dels kartläggs
nuläget i kommunen och dels finns en handlingsplan för att förhindra att fler människor dras in i olika
grupperingar. Dessa handlingsplaner följer ungefär samma mönster och behandlar både vägen in och
det förebyggande arbetet.
Vägen in
Det är ofta ungdomar som rekryteras eller söker sig till extrema miljöer. I rapporten Våldsbejakande
extremism i Sverige – nuläge och tendenser framkommer att Brottsförebyggande rådet och
Säkerhetspolisen identifierat fyra olika vägar in i radikalisering. De olika vägarna är: utagerarens väg,
grubblarens väg, familjens väg och kontaktsökarens väg.
Förebyggande arbete
Personer som deltagit i extremistiska handlingar ska hanteras av polis. Kommunen bör ta ansvar för
att arbeta förebyggande och med insatser som motverkar våldsbejakande extremism i samverkan med
andra aktörer.
Samordningen mellan olika delar i
förvaltningen, skolan, civilsamhället,
polisen m.fl är av stor vikt i det här
arbetet. Någon form av
samordningstjänst bör därför övervägas
för att underlätta detta arbete,
exempelvis kan detta uppdrag läggas på
en säkerhetschef, vilket det finns
exempel på i bl.a Örebro
I flera av handlingsplanerna beskrivs tre
nivåer av förebyggande arbete; det är
det generella arbetet med unga i
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kommunen, det mer målinriktade arbetet på specifika grupper i riskzoner för inte bara extremism men
även kriminalitet och utanförskap och det individanpassade arbetet när en individ är identifierad.
Örebro är ett exempel på en kommun som arbetar på det här sättet.1
Avgörande för ett framgångsrikt arbete är att kunskapsnivån inom området höjs. En utbildningsinsats
kommer därför behöva vara en viktig del i planen. I första hand är det personal som möter människor i
sitt arbete som behöver utbildning såsom t.ex. lärare, förskollärare, fritidsgårdspersonal, personal
inom socialförvaltningen m.fl.
Det finns även exempel på kommunöverskridande initiativ i Stockholmsområdet där bl.a Järfälla tagit
initiativ till samverkan över kommungränserna vilket kan vara ett viktigt initiativ för Värmdö att delta
i.2
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Socialdemokraterna i Värmdö
Att förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på handlingsplan mot våldsbejakande
extremism.

Den socialdemokratiska gruppen
gm.
Mikael Lindström, oppositionsråd

1

https://www.orebro.se/download/18.71003a4d1528ca6d06a2770/1455195067855/Handlingsplan+f%
C3%B6r+arbetet+mot+v%C3%A5ldsbejakande+extremism.pdf
2

https://www.jarfalla.se/download/18.1fe12f4715240673ff554955/1452848594111/06+03+Reviderad+2
015-12-08+-+Handlingsplan+mot+v%C3%A5ldsbejakande+extremism.pdf
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Mer information:
Nationella samordnaren:
http://www.samordnarenmotextremism.se/
Rapport om våldsbejakande extremism: Nuläge och tendenser
http://www.regeringen.se/contentassets/a76118e6b4fc49bfba45804f6bb3c956/valdsbejakande-extremi
sm-i-sverige--nulage-och-tendenser-ds-20144
Handlingsplaner i olika kommuner:
Järfälla:
https://www.jarfalla.se/download/18.1fe12f4715240673ff554955/1452848594111/06+03+Reviderad+
2015-12-08+-+Handlingsplan+mot+v%C3%A5ldsbejakande+extremism.pdf
Upplands Väsby
http://www.upplandsvasby.se/download/18.7ced612f152ede4860d9717/1455801112874/20.1+Handli
ngsplanen.pdf
Örebro:
https://www.orebro.se/download/18.71003a4d1528ca6d06a2770/1455195067855/Handlingsplan+f%
C3%B6r+arbetet+mot+v%C3%A5ldsbejakande+extremism.pdf
Grums
http://www.grums.se/download/18.70ecf50e153dc3e64dc595/1459858166525/Handlingsplan+mot+v
%C3%A5ldsbejakande+extremism_KS160308_%C2%A754.pdf
Malmö
http://malmo.se/download/18.6fb145de1521ab79c0a60ffa/1458563528850/8b.+Riktlinje+f%C3%B6r
+Malm%C3%B6s+arbete+med+att+v%C3%A4rna+demokratin+mot+v%C3%A5ldsbejakande+extre
mism.pdf#search='v%C3%83%C2%A5ldsbejakande+extremism+riktlinje'
Göteborg
http://goteborg.se/wps/portal/start/missbruk-vald-och-brott/brottsforebyggande-arbete/valdsbejakande
-extremism/!ut/p/z1/hY6xDoIwGISfhrX_31IpujUOGDTiBnYxYGohAUpKtYlPL44mGm-73He5Aw
UVqLF-dKb2nR3rfvFnlVw4y5DmnO7xlAmUu2JbxHhkGV9B-Q9QS4w_JBFyUF0zkHAdCJJYsER
wKvhaiDRh4j0vxyZODSinb9ppR-5uedV6P82bCCMMIRBjrek1mXWE3xqtnT1UHyBMQ_U86FKALk1K_4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
Stockholms stad
file:///C:/Users/linnyg/Downloads/Riktlinjer%20till%20stadens%20arbete%20mot%20v%C3%A5lds
bejakande%20extremism%20160406%20(2).pdf
Katrineholm:
http://www.katrineholm.se/Global/Styrdokument/%C3%96vergripande%20inriktningsdokument/%C3
%96vriga%20inriktningsdokument/Handlingsplan%20v%C3%A5ldsbejakande%20extremism.pdf
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Ärende till kommunstyrelsen, Värmdö kommun
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Initiativ om extra medel till
Gustavsgården och IVO-anmälan
Torsdagen den 30 mars hade Vård och omsorgsnämnden ett extrainsatt möte med anledning
av att patientsäkerheten inte längre kan garanteras på det särskilda boendet Gustavsgården.
Det har sedan länge varit känt att boendet har problem med kvalitén. Redan 2015 noterade
den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) mycket allvarliga brister på boendet. Dessa
brister och hur de åtgärdats följdes upp under 2016. I den rapport som då skrevs, och som blev
klar i november 2016, visade det sig att de tidigare påtalade bristerna inte åtgärdats utan
istället blivit än värre.
Bland de brister som noterades var att fler än hälften av de boende var undernärda eller
riskerade att bli undernärda samt att medicinering av de boende används mer frekvent än vad
som är motiverat av de boendes egna behov. Anledningen till att situationen ser ut som den
gör kan i allt väsentligt hänföras till en underbemannad personalstyrka. Boendet har svårt att
rekrytera personal och, i den mån detta lyckas, att behålla personalen. Särskilt prekärt är läget
vad avser sjuksköterskor där boendet under lång tid varit kraftigt underbemannat.
Som nämnts har situationen inte förbättrats utan försämrats och det har nu gått så långt att
MAS, redan i november 2016, förklarat att hon inte längre kan garantera patientsäkerheten på
Gustavsgården. För att vända den nedåtgående spiralen måste krafttag tas. För att åtgärder ska
kunna vidtas måste också särskilda medel ställas till nämndens förfogande. Slutligen behöver
det inträffade även anmälas till inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Detta för att
allvarliga missförhållanden ska anmälas och för att kommunen ska kunna få tillgång till den
kunskap och erfarenhet som IVO har.
Värmdö kommun är en politiskt styrd organisation där politikerna har det yttersta ansvaret
gentemot medborgarna för hur verksamheten sköts. Nu måste vi ta det ansvaret.
Med hänvisning till det ovan anförda yrkas det
-

att kommunstyrelsen hemställer hos fullmäktige om 5 mnkr till vård- och
omsorgsnämnden för budgetår 2017 för att komma tillrätta med de mest akuta
bristerna samt

-

att kommunstyrelsen uppmanar vård och omsorgsnämnden att anmäla det inträffade
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Den socialdemokratiska gruppen
gm
Mikael Lindström
oppositionsråd

