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Informationspunkter
Ärendebeskrivning
1. Sektorschef Frida Nilsson informerar om kommunens effektmål kring
arbetsgivarfrågor.
2. Sektorschef Maria Larsson Ajne besvarar initiativ från (S) om allvarliga
missförhållanden på Gustavsgården.
(S)-gruppen anmäler en protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna anser att den redovisade handlingsplanen för Gustavsgården i det stora
hela känns adekvat. Tyvärr fick vi inte svar på hur mycket insatserna kostar. Vi förutsätter
därför att alliansen avser att ta det inom budget. Vi menar dock att de stora utmaningarna på
bland annat personalsidan inte går att hantera med avsatta resurser. Därför föreslog vi på vårdoch omsorgsnämnden ett extra anslag på fem miljoner kronor. Det gjorde vi även i en begäran
som lämnades vid kommunstyrelsemötet den 5/4-2017.
Vi finner det högst anmärkningsvärt att nämnden inte fick information om MAS larm om
patientsäkerheten förrän i mars, när det uppenbarligen fanns information att tillgå långt
tidigare. Ansvaret vilar ytterst på ordföranden men denne säger sig inte ha känt till det, vilket
är ytterst anmärkningsvärt. Orsakerna till problemen på Gustavsgården beskylls ständigt av
alliansen på verksamhetschefen. Men det ter sig uppenbart att det finns brister även på andra
håll. Revisorerna har tidigare tydligt kritiserat det bristande stödet från ledningen till
verksamheten. Vi socialdemokrater tycker att det vore självklart att anmäla säkerhetsbristerna
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att kunna få hjälp med kvalitetsutvecklingen.
Det är inte tillräckligt, enligt vår mening, att man nu har en handlingsplan. Ansvarig nämnd är
enligt lag skyldig att anmäla allvarliga brister.”

(MP) anmäler en protokollsanteckning:
”Miljöpartiet är positiva till det arbete som nu görs på Gustavsgården samt att VONs
nämndledamöter och ersättare kommer att få regelbunden information om hur arbetet
fortlöper.
Vi ser fortsatt med oro på att informationen om de grava missförhållandena och att
patientsäkerheten inte kunde garanteras nådde ansvarig nämnd först i mars, trots att det
uppmärksammats redan i november. Information som att patientsäkerheten inte kan garanteras
i en verksamhet ska nå nämnden senast nästkommande nämndmöte, om inte förr. Detta har vi
i Miljöpartiet lämnat ett uppdrag om till Vård och omsorgsnämnden som vi hoppas kommer
att bifallas vid nästkommande nämndmöte.
Dessutom kan man ifrågasätta om en verksamhet med allvarliga brister som att grundläggande
rutiner inte fungerar följs upp endast en gång per år. Att Gustavsgården har haft stora brister är
känt sedan tidigare. Vi i Miljöpartiet vill se en frekventare uppföljning av verksamheter som
visar tydliga tecken på att inte fungera väl. ”

Justering:

Utdraget bestyrks:
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(V) anmäler en protokollsanteckning:
”Vid avtals- och kvalitetsuppföljning 2015 konstaterades att ledningssystemet för det
systematiska kvalitetsarbetet, utvecklingen av en personcentrerad omsorg och att den sociala
dokumentationen följer aktuellt regelverk behöver förbättras.
Uppföljningen 2016 fokuserade på de brister som framkom vid 2015 års uppföljning varvid
konstaterades att bristerna i hög grad kvarstår. Uppföljningen visar också att verksamheten har
svårt att bemanna för sin planering.
Under november månad 2016 har uppföljning skett av hälso- och sjukvården på
Gustavsgården. Den handlingsplan som skulle åtgärdas från 2015 har enligt ledningen på
Gustavsgården inte hunnits med så dessa utvecklingsområden kvarstår. Från att det vid
tidigare uppföljningar funnits brister och utvecklingsområden är situationen vid
Gustavsgården nu akut. Verksamheten uppvisar ett sort antal boende som klassas som
undernärda enligt de nationella bedömningskriterier som används. Framförallt gäller bristerna
den fortlöpande utvärderingen genom vårdprocessen.
Med all önskvärd tydlighet framgår att Gustavsgården haft svårt att bemästra situationen.
Kommunens högsta ledning måste varit medveten om situationen. De måste på ett tidigt
stadium insett att Gustavsgårdens ledning behövde stöttning för att komma tillrätta med
problemen. Vad gjorde ledningen för sektorn och äldreomsorgschefen? Vid dagens
sammanträde lämnades frågan obesvarad.”

3. Kommundirektör Camilla Broo informerar om tidplan för budgetarbetet.
4. Kommundirektör Camilla Broo informerar om arbetet vid vattenläckan den 31 mars.
5. Sektorschef Lars Öberg informerar om sprängningen av postlådor vid ett boende för
ensamkommande.
(MP) anmäler en protokollsanteckning:
”Från Miljöpartiets sida anser vi att det är viktigt att Nordiska Motståndsrörelsen, en öppet
nazistisk sammanslutning, har tagit på sig ansvaret för det inträffade. På deras hemsida
“Nordfront” går det läsa sig till att detta var ett inträdesprov för aspiranter. Då denna grupp
även har tagit på sig ansvaret för betydligt allvarligare incidenter, är det viktigt att inte avfärda
det inträffade som ett “busstreck.”
Vi vill att kommunen tar krafttag för att skydda våra nyanlända medborgare och för att
motverka främlingsfientliga krafter. Våra kommunmedborgare ska känna sig trygga i vår
kommun och vi måste stå starkt enade och väl förberedda för att motverka att organiserad
brottslighet breder ut sig i vår kommun. ”

Justering:

Utdraget bestyrks:
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§ 61

Diarienr: 2017KS/0216

Resultatbalansering till 2017
Beslut
1. Projektmedel balanseras från år 2016 till år 2017 med netto 16 229 tkr enligt bilaga 1.
Balanseringen inarbetas i reviderad budget 2017.
2. Resultatenheters resultat 2016 balanseras till ackumulerat resultat vilket ger en
ackumulerad negativ avsättning inom eget kapital t.o.m. 2016 på -86 388 tkr enligt
bilaga 2.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Efter varje bokslut beslutar kommunfullmäktige om balansering av projektmedel och av
överskott respektive underskott inom kommunens resultatenheter. Utifrån bokslut år 2016 är
det nu dags att behandla frågan om resultatbalansering till år 2017.
Grundprincipen för nämndernas resultat är att de inte ska balanseras vidare mellan åren.
Medel för fleråriga driftprojekt kan föras över, prövning sker då i varje enskilt fall.
Däremot tillämpas resultatbalansering för kommunens resultatenheter som tar med sig övereller underskott mellan åren. För detta finns en särskild policy, fastställd av
kommunfullmäktige. Den innebär bl a att ackumulerat överskott som balanseras vidare
begränsas till fem procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året.
Någon motsvarande begränsning för överföring av underskott finns inte.
Resultatenheternas över- och underskott ackumuleras och nämndernas projektmedel arbetas in
i kommunens reviderade driftbudget.

Yrkanden
Filip Joelsson (MP) och Mikael Lindström (S) yrkar bifall till punkt 1 i liggande förslag samt
lägger följande gemensamma tilläggsyrkanden:
1. Resultatenheter som har ackumulerade underskott som härrör från föregående mandatperiod,
och som sedan dess inte har fått dessa justerade och heller inte har kunnat kompensera dem
med överskott, får i dessa delar sina ackumulerade underskott strukna. I fall där resultatenheter
av förvaltningen utöver detta föreslås få underskott strukna, får det därtill. I övrigt behandlas
resultatöverföringarna i enlighet med bilaga 2.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en lista över resultatenheter som har så stora
ekonomiska problem så att de föreslås få en genomlysning under 2017. Listan, kompletterad
med förslag till beslut, redovisas för KS senast i maj 2017. Arbete med genomlysning
förväntas därefter fortgå under 2017.

Justering:

Utdraget bestyrks:
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Marie Bladholm (M) och Thorulf Empfevik (SD) yrkar bifall till liggande förslag samt avslag på
tilläggsyrkanden från Joelsson och Lindström.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag eller enligt
tilläggsyrkanden från Joelsson och Lindström och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
liggande förslag.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som biträder liggande förslag röstar ja, den som biträder tilläggsyrkanden som Joelsson
och Lindström röstar nej.”
Följande röstar ja:
Deshira Flankör (M), Fredrik Sneibjerg (L), Marie Bladholm (M), Malin Bellander (M), Lars
Öhrman (L), Christina Svenby (C), Lars Alenfalk (C) och Thorulf Empfevik (SD)
Följande röstar nej:
Mikael Lindström (S), Sandro Wennberg (S), Karin Aaseby (S), Magnus Danielsson (S) och
Filip Joelsson (MP).
Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 5 nej-röster att bifalla liggande förslag.

Reservationer och protokollsanteckningar
(S)-gruppen lämnar en skriftlig reservation:
”Socialdemokraterna anser att resultatenheter som har ackumulerade underskott som härrör från
föregående mandatperiod och som sedan dess inte har fått dessa justerade och heller inte har kunnat
kompensera dem med överskott, bör få sina ackumulerade underskott strukna. Det är inte förenligt
med kommunallagen att senare generationer av elever ska drabbas av besparingar som en
konsekvens av kostnader som uppstod under tidigare generationer. Detta är argumentet för att skriva
av Gustavsbergs gymnasiums underskott, men det bör rimligen gälla alla skolor. Därför är det synd
att Alliansen röstade ner vårt och MPs gemensamma yrkande.
Därutöver yrkade vi även att: “förvaltningen får i uppdrag att ta fram en lista över resultatenheter
som har så stora ekonomiska problem så att de föreslås få en genomlysning under 2017. Listan,
kompletterad med förslag till beslut, redovisas för KS senast i maj 2017. Arbete med genomlysning
förväntas därefter fortgå under 2017.” Detta då den externa genomlysningen var väldigt hjälpsam
för Gustavsbergs gymnasium och därför ser vi gärna att fler resultatenheter får ta del av detta.”

(MP) lämnar en skriftlig reservation:
”Miljöpartiet la tillsammans med (S) ett förslag om att dels avskriva skulder från föregående
mandatperiod, i den utsträckning de inte redan skrivits av. Handlingarna i ärendet påpekar att det
Justering:

Utdraget bestyrks:
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strider mot kommunallagen att låta senare generationer betala skulder som uppstått till följd av
tidigare generationers skolgång. Att då inte ta konsekvensen och skriva av denna äldre del av
skulderna är inkonsekvent.
Därtill la vi ett yrkande om att kommundirektören skulle få i uppdrag att analysera vilka
verksamheter som drivit underskott framför sig år efter år och därmed är i behov av en mer
djupgående genomlysning. Det är vår grundade mening att en kommunal verksamhet som gjort
underskott 5-7 år i rad inte kan väntas vända till en budget i balans utan att ledningen genomför
strukturförändringar. Problemet i en sådan verksamhet ligger sannolikt på en nivå där det krävs ett
politiskt beslut för att kunna vända trenden, och att ducka för det problemet leder till en dålig
arbetsmiljö för våra medarbetare och en dålig skolmiljö, förskolemiljö respektive boendemiljö för
våra kommuninvånare.”

(V) anmäler en protokollsanteckning:
”Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle röstat för
Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma yrkande om han varit beslutande vid dagens
sammanträde.”

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Handling
Projektmedel 2017
Resultatöverföring 2017

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Justering:

Utdraget bestyrks:
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§ 62

Diarienr: 2017KS/0217

Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017
Beslut
Förslag till överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 godkänns.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Genomförandet av enskilda investeringar sträcker sig ofta över två eller flera budgetår.
Budgeten i sin helhet för respektive objekt sätts dock i allmänhet år 1. Följden blir att många
anslag på investeringsbudgeten inte nyttjas fullt ut innevarande år. I sådana fall önskar
nämnderna vanligtvis att få överföra oförbrukade budgetmedel för investeringar till följande
budgetår.

Yrkanden
Mikael Lindström (S) yrkar att vård- och omsorgsnämndens investeringsmedel på 213 tkr
överförs till 2017 för komforthöjande åtgärder på Gustavsgården.
Fredrik Sneibjerg (L) yrkar avslag på Lindströms tilläggsyrkande.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Lindströms tilläggsyrkande eller avslår
detsamma och finner att det avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som avslår tilläggsyrkandet röstar ja, den som bifaller detsamma röstar nej.
Följande röstar ja:
Deshira Flankör (M), Fredrik Sneibjerg (L), Marie Bladholm (M), Malin Bellander (M), Lars
Öhrman (L), Christina Svenby (C) och Lars Alenfalk (C).
Följande röstar nej:
Mikael Lindström (S), Sandro Wennberg (S), Karin Aaseby (S), Magnus Danielsson (S), Filip
Joelsson (MP) och Thorulf Empfevik (SD).

Justering:

Utdraget bestyrks:
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Kommunstyrelsen beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att avslå tilläggsyrkandet från
Lindström.

Reservationer och protokollsanteckningar
(S)-gruppen lämnar en skriftlig reservation:
”Eftersom investeringar ibland drar ut på tiden är det helt rimligt att investeringsmedel förs över
från år till år. Om en får medel över finns det också en rimlighet i att använda sig av dessa medel till
andra investeringar inom samma sektor. I vård och omsorgsnämnden blev det 213 000 över från en
investering i Slottsovalens lokaler. Att föra över dem från 2016 till 2017 och använda dem för
komforthöjande åtgärder på Gustavsgården, exempelvis i utemiljön vid modulbostäderna skulle vara
både ekonomiskt smart och ge ett större värde till värmdöborna. Tyvärr röstades vårt yrkande i
denna fråga ner av den styrande alliansen.”

Handlingar i ärendet
Nr
1

Handling
Investeringar överföring till 2017

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Justering:

Utdraget bestyrks:
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§ 63

Diarienr: 2017KS/0015

Finansrapport per den 31 december 2016
Beslut
Rapporten godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunens låneskuld per den 31 december var i det närmaste oförändrad jämfört med
årsskiftet 2015/16, 1,6 miljard kr. Emellertid har under året 0,7 miljoner kr av låneportföljen
flyttats från banksektorn till upplåning från kommunens eget bolag, Kommunhuset i Värmdö
AB. Kommunens lån hos banker/kreditinstitut uppgick därmed vid utgången av 2016 till 0,9
miljard kr. Snitträntan under året uppgick till 1,75 %, vilket är oförändrat jämfört med 2015.

Handlingar i ärendet
Nr
1

Handling
Finansrapport per 31 december 2016

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
Sektorn för ekonomi och uppföljning.

Justering:
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§ 64

Diarienr: 2017KS/0169

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2016
Beslut
Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2016 godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2016 avser, utöver kommunstyrelsen,
verksamheter inom:








politisk ledning
sektorn för administration, ledning och service
sektorn för ekonomi och uppföljning
fastigheter KS
Storstockholms brandförsvarsförbund
kommunstyrelsens planutskott
plan, mark och exploatering

Av bilagd verksamhetsberättelse framgår ekonomiskt årsbokslut, uppföljning av effektmål
och indikatorer samt uppdrag.

Reservationer och protokollsanteckningar
(S)-gruppen anmäler en protokollsanteckning:
”I verksamhetsberättelsen för 2016 för kommunstyrelsen kan vi konstatera ett budgetöverskott om
30,7 miljoner, vilket främst förklaras av ej ianspråktagna projektmedel. Måluppfyllelsen är på sina
håll bra men på andra håll finns stor förbättringspotential, bl.a har kommunens resultat i både Nöjdmedborgar-index (NMI) och Nöjd inflytande-index (NII) sjunkit jämfört med föregående år.
När det kommer till medarbetarna, kommunens viktigaste resurs, minskar frisknärvaron jämfört med
föregående år och skillnaderna mellan könen ökar. Detta är en oroande utveckling där mer åtgärder
behöver vidtas. Vi vet att det pågår en hel del arbete på denna punkt, men ser gärna ett mer offensivt
politiskt arbete i dessa frågor.”

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3
Justering:

Handling
Verksamhetsberättelse 2016 för kommunstyrelse
Pågående detaljplanearbete
Gustavsbergsprojektet

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs
Utdraget bestyrks:
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Nr
4
5

Handling
Uppföljning av avtal och verksamheter
Sammanställning av investeringar

Justering:

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs

Utdraget bestyrks:
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§ 65

Diarienr: 2017KS/0169

Verksamhetsberättelse för kommunfullmäktige 2016
Beslut
Verksamhetsberättelse 2016 för kommunfullmäktige m.fl. godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och beslutar i ärenden av
principiell karaktär för kommunen, som exempelvis mål och riktlinjer för kommunens
verksamhet, budget, skattesats samt ansvarsfrihet. I denna verksamhetsberättelse för
kommunfullmäktige m.fl. redovisas även partistöd, utbildningsbidrag, politiska sekreterare,
revision samt valnämnd.

Handlingar i ärendet
Nr
1

Justering:

Handling
Verksamhetsberättelse 2016 för kommunfullmäktige

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

Utdraget bestyrks:
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§ 66

Diarienr: 2017KS/0215

Årsredovisning 2016 för kommunen och koncernen
Beslut
Årsredovisningen godkänns och balans- och resultaträkning fastställs.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Årsredovisning för 2016 omfattar Värmdö kommun samt kommunkoncernen. Kommunen
redovisar ett positivt resultat om + 157 mnkr. De finansiella målen avseende bl a resultat,
soliditetsutveckling och budgetföljsamhet har uppnåtts. Årsredovisningen omfattar även
uppföljning av årets verksamhet och effektmål. I särskild bilaga lämnas uppföljning av mål
och uppdrag.

Reservationer och protokollsanteckningar
(S)-gruppen lämnar en skriftlig reservation:
”I årsredovisningen kan vi konstatera ett resultat om + 157 miljoner. Det är svårt att betrakta detta
överskott som något positivt i ljuset av att vi som kommun inte kan organisera äldreomsorg där
patientsäkerheten kan garanteras, att vi som kommun fortsatt nekar personer i behov av stöd enligt
LSS de insatser de har rätt till och att vi som kommun inte uppfyller de mål vi satt upp för oss
själva. Vår främsta uppgift som kommun är att leverera service till våra invånare, det är inte att gå
med överskott.
Utöver det ovan anförda finns det delar i historieskrivningen i årsredovisningen främst rörande vård
och omsorgsnämndens område som vi inte delar varför vi valde att reservera oss mot förslaget till
beslut.”

(MP) lämnar en skriftlig reservation:
”Miljöpartiet reserverar sig i ärendet då årsredovisningen är slutrapporten av ett politiskt år som vi
inte kan ställa oss bakom. Den politik som förts och de prioriteringar som gjorts i samband med
budget för 2016 anser vi inte vara tillräckligt kvalitetshöjande för våra medborgare.
Vi kan inte glädjas åt att kommunen har ett positivt resultat på 157 miljoner kronor när viktiga
kommunala verksamheter inte fungerar väl. Vi hade hellre sett större satsningar i välfärden och på
tjänster som gagnar våra kommunmedborgare.
Under 2016 räknades nettoramarna upp generellt med 1 procent, något som leder till ett sparbeting
för många verksamheter då löneutveckling generellt är högre. Det har lett till att exempelvis många
förskolor har gått med underskott 2016 samtidigt som andelen förskollärare är mycket låg på
Värmdö. När vi inte erbjuder en god löneutveckling lyckas Värmdö inte heller attrahera nödvändig

Justering:

Utdraget bestyrks:
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och behörig personal. Istället för att satsa på kvalitet och utveckling visar Alliansen relativt låga
ambitioner för Värmdös verksamheter, något som naturligtvis drabbar exempelvis Värmdöbarn.
Värmdö är en välmående kommun med god ekonomi, hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet.
Det ställer samtidigt krav på oss att vi ska leverera hög kvalitet på de tjänster vi utför, exempelvis
förskolor och skolor av god kvalitet osv. När har Alliansen tänkt satsa på detta?
Alliansens mantra att hålla budget ställer vi oss bakom. Därför har vi tryckt på vikten att lägga rätt
budget från början. I de fall besparingar behöver göras ska det finnas väl genomarbetade
åtgärdsplaner som grund. Så har det tyvärr inte varit historiskt och kvaliteten i verksamheterna har
därför blivit lidande. Under 2016 presenterar flera nämnder utfall som är relativt långt ifrån budget,
exempelvis redovisar Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden stora underskott samtidigt
som det finns betydande överskott hos ubildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Kultur- och
fritidsnämnden. Vi anser att det är viktigt att beslutade satsningar genomförs och att de budgetmedel
som allokerats når våra kommuninvånare.
Miljöpartiet ser brister när det kommer till att utveckla det sociala ansvarstagandet och är dessutom
besvikna för att utvecklingen av miljö- och klimatarbetet har avstannat under nuvarande
mandatperiod. Under 2016 och 2017 har vi lagt ett flertal förslag på båda områdena som oftast har
röstats ned. Samtidigt har endast ett fåtal förslag presenterats från Alliansen. Alliansen har inte
heller arbetat tillräckligt fokuserat med måluppfyllelse vilket vi ser som ett problem om vi ska
arbeta mot att bli en kvalitetskommun.
Miljöpartiet uppskattar de satsningar som görs på hälsofrämjande arbete i kommunen när det
kommer till arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering och hoppas på fortsatt fokus framöver. Våra
kommunanställda utgör vår viktigaste resurs för att Värmdö ska kunna bli en uppskattad kommun
och vi behöver värna dem och arbeta för att skapa goda arbetsplatser i kommunen.
Det finns fortsatt mycket arbete att göra för att stärka Värmdö kommun som varumärke, något som
är viktigt för att attrahera kompetent personal samt för att öka medborgarnas förtroende för
kommunen. Med tanke på att ekonomin är god har vi möjlighet att satsa på detta. Det är dags för
Alliansen att börja satsa!”

Handlingar i ärendet

Justering:

Nr
1.

Handling
Årsredovisning 2016

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

2

Verksamhetsuppföljning 2016; uppföljning av uppdrag
samt inriktnings- och effektmål

Biläggs

Utdraget bestyrks:
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§ 67

Diarienr: 2017KS/0253

Årsredovisningar 2016 för de kommunala bolagen
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

Ärendebeskrivning
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

Justering:

Utdraget bestyrks:

Sida 19 av 69

VÄRMDÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-03-29

bedöms ha varit i förenlighet med de ändamål som kommunfullmäktige fastställt samt inom
de kommunala befogenheterna enligt kommunallagen.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3
4
5

Justering:

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

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs
Biläggs
Biläggs

Utdraget bestyrks:
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§ 68

Diarienr: 2017KS/0039

Redovisning av kommunalt partistöd för 2016 samt utbetalning
för 2017
Beslut
1. Partiernas redovisning av partistödets användning för 2016 godkänns.
2. Partistöd för år 2017 utbetalas enligt reglementet för partistöd enligt följande:
Moderaterna

293 tkr

Socialdemokraterna

265 tkr

Liberalerna

125 tkr

Miljöpartiet

125 tkr

Sverigedemokraterna

111 tkr

Centerpartiet

83 tkr

Kristdemokraterna

83 tkr

Vänsterpartiet

69 tkr

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Partierna ska varje år redovisa hur det kommunala partistödet används. Redovisningen ska
ligga till grund för beslut om utbetalning av partistöd för kommande år.
Samtliga partier har inlämnat redovisningar för användningen av det kommunala partistödet
för 2016 och därmed föreslås partistöd utbetalas i enlighet med reglementet för partistöd till
samtliga partier för 2017. Kostnaden uppgår till sammantaget cirka 1,1 mnkr.

Reservationer och protokollsanteckningar
(V) anmäler en protokollsanteckningar:
”Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han uppmärksammade kommunstyrelsen på att
Vänsterpartiets redovisning vid diarieföringen ankomststämplats med datumet 2017-10-16 vilket är
fel. Rätt ankomstdatum ska vara 2017-01-16.”

Handlingar i ärendet
Nr
1
Justering:

Handling
Reglemente för kommunalt partistöd i Värmdö kommun

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

Utdraget bestyrks:
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Nr
2
3
4
5
6
7
8
9

Handling
Redovisning från Sverigedemokraterna i Värmdö
Redovisning från VärmdöCentern
Redovisning från Moderata Samlingspartiet i Värmdö
Redovisning från Liberalerna i Värmdö
Redovisning från Socialdemokraterna
Redovisning från Miljöpartiet de gröna
Redovisning från Vänsterpartiet
Redovisning från Kristdemokraterna i Värmdö

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs
Biläggs
Biläggs
Biläggs
Biläggs
Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Justering:

Utdraget bestyrks:
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§ 69

Diarienr: 2017KS/0017

Ansökan om kommunal medfinansiering - upprustning av
Krokviksvägen
Beslut
Intresseföreningen för Krokviksvägen beviljas kommunal medfinansiering för upprustning av
körväg om 750 tkr. Medfinansiering sker under förutsättning av medel från övriga finansiärer
enligt föreningens uppgivna fördelning blir beviljade.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Krokviksvägen är belägen på Nämdö och förbinder öns östra och västra sida. Vägen är cirka
200 år gammal och används i dag som körväg året om. Sedan fritidsbebyggelse uppförts från
1940-talet och framåt har vägen inte underhållits regelbundet, vilket har resulterat i att vägen
är nedsliten och svårframkomlig. Intresseföreningen har för avsikt att utföra utjämning och
grusning av Krokviksvägen av en sträcka om cirka 1,5 kilometer i samarbete med Vattenfall
och Nämdö Fiber under 2017.
Intresseföreningen för Krokviksvägen uppskattar kostnaden för upprustning till
Krokviksvägen till 1,8 mnkr. Föreningen avser finansiera cirka 90 tkr själva och har ansökt
om medfinansiering eller bidrag till Värmdö kommun, Leader Stockholmsbygd, Trafikverket,
Vattenfall samt Nämdö Fiber enligt följande fördelning:


EU Leader Stockholmsbygd

500 tkr



Värmdö kommun

750 tkr



Trafikverket

160 tkr



Vattenfall

200 tkr



Nämdö Fiber ekonomisk förening

100 tkr

Vattenfall planerar att genomföra en markförläggning av högspänningskabel utmed
Krokviksvägen under 2017. Markförläggningen förutsätter att vägen samtidigt upprustas.

Reservationer och protokollsanteckningar
(S)-gruppen anmäler en protokollsanteckning:
”Vi socialdemokrater är generellt positiva till att kommunen kan gå in och medfinansiera
infrastruktursatsningar som ger ett större värde för kommuninvånare och besökare vilket vi bedömer
att detta projekt bidrar med.

Justering:

Utdraget bestyrks:
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Däremot anser vi att det är väldigt problematiskt att skrivningarna i policy för föreningsbidrag och
kommunal medfinansiering inte definierar tydliga förutsättningar, krav, principer eller
beloppsgränser för hur denna medfinansiering ska gå till. Det bidrar till större transparens gentemot
invånarna när det finns tydliga beslutskriterer och det är direkt ekonomiskt oansvarigt att det inte
finns några beloppsgränser.”

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3
4

Handling
Ansökan om medfinansiering
Finansieringsplan
Mötesprotokoll 2017-01-26
Sammanträdesprotokoll Intresseföreningen för
Krokviksvägen 2017-02-08

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
Intresseföreningen för Krokviksvägen
malcolm@dixit.se

Justering:

Utdraget bestyrks:
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§ 70

Diarienr: 2017KS/0054

Ansökan om kommunal medfinansiering av Myttingebanan
Beslut
Ansökan om kommunal medfinansiering av Myttingebanan från Värmdö motorklubb avvisas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Värmdö Motorklubb (VMK) har ansökt om kommunal medfinansiering för investeringar,
kostnader och avgifter som uppgår till totalt 2 263 750 kronor. Av ansökan framgår att VMK
avser att uppföra ett klubbhus med servering, förädla motocrossbanan, utöka depåyta, uppföra
inhägnad mot länsväg och mellan banan och naturmark.
Enligt policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering ska ansökan om
medfinansiering bland annat omfatta genomförandeplan samt redogörelse av finansiering och
syfte för att medfinansiering ska kunna beviljas. I inkommen ansökan från VMK saknas dessa
uppgifter och ansökan har trots uppmaning inte kompletterats.

Reservationer och protokollsanteckningar
(S)-gruppen anmäler en protokollsanteckning:
”Vi socialdemokrater är generellt positiva till att kommunen kan gå in och medfinansiera
infrastruktursatsningar etc. som ger ett större värde för kommuninvånare och besökare. Vi vill
därför uppmana Värmdö Motorklubb (VMK) att inkomma med kompletterande handlingar då de
bedriver en viktig verksamhet för kommunens invånare.
Däremot anser vi att det är väldigt problematiskt att skrivningarna i policy för föreningsbidrag och
kommunal medfinansiering inte definierar tydliga förutsättningar, krav, principer eller
beloppsgränser för hur denna medfinansiering ska gå till. Det bidrar till större transparens gentemot
invånarna när det finns tydliga beslutskriterer och det är direkt ekonomiskt oansvarigt att det inte
finns några beloppsgränser.”

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Handling
Ansökan om medfinansiering av Myttingebanan
Begäran om komplettering

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
Värmdö motorklubb
Justering:

Utdraget bestyrks:
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Justering:

Utdraget bestyrks:
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§ 71

Diarienr: 2017KS/0174

Miljöbokslut 2016
Beslut
Miljöbokslut för 2016 godkänns med komplettering av Naturreservatsplanen samt en lista
över styrdokument på miljöområdet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Värmdös sex lokala miljömål är utformade efter Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål,
regionala miljömålsprioriteringar och kommunens specifika förhållanden och förutsättningar.
Miljömålen beskriver en vision inom de miljöområden som kommunen prioriterar och ger
vägvisning om hur kommunen ska arbeta får att uppnå målen.
Värmdö kommuns lokala miljömål är:
-

En god bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan
Grundvatten av god kvalitet
Giftfri miljö
Hav i balans, levande kust och skärgård och ingen övergödning
Ett rikt växt- och djurliv

Årets uppföljning ger en bild av hur miljöarbetet fortlöper i kommunen och beskriver delar av
det arbete som genomförts inom miljöområdet under 2016.
Under hösten 2016 påbörjade kommunen arbetet med att identifiera indikatorer för att följa
upp de nya målen. Arbetet är pågående och de indikatorer som redovisas för 2016 bör
vidareutvecklas.

Yrkanden
Filip Joelsson (MP) yrkar att Miljöbokslut 2016 godkänns med komplettering av
Naturreservatsplanen samt en lista över styrdokument på miljöområdet.
Fredrik Sneibjerg (L) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från Joelsson,

Handlingar i ärendet
Nr
1
Justering:

Handling
Miljöbokslut 2016

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Utdraget bestyrks:
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Justering:
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§ 72

Diarienr: 2017KS/0040

Utvärdering av alkohol- och drogpolicy
Beslut
Utvärderingen av alkohol- och drogpolicy för anställda vid Värmdö kommun godkänns.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
I januari 2016 antogs en reviderad alkohol- och drogpolicy för anställda vid Värmdö
kommun. I enlighet med beslutet har policyn nu utvärderats. Ett stickprov har genomförts, där
cirka 400 fakturor från 2016 har granskats för att se om kommunen har bjudit anställda på
alkoholhaltiga drycker. Vidare har en enkät genomförts riktad till samtliga chefer i kommunen
om det har förtärts alkohol i kommunens lokaler.
Utvärderingen visar inte på något fall där fakturor avser att kommunen har inhandlat alkohol
samt att det vid endast sju tillfällen under 2016 har förtärts alkohol i kommunens lokaler. I
samtliga fall har detta skett efter verksamhetens avslut. Kommunstyrelsen föreslås godkänna
utvärderingen av alkohol- och drogpolicyn för anställda. Då policyns inriktning bedöms vara
uppnådd föreslås inga följdförlag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Yrkanden
Filip Joelsson (MP) yrkar att ärendet återremitteras.
Filip Joelsson (MP) yrkar avslag på liggande förslag.
Fredrik Sneibjerg (L) yrkar bifall till liggande förslag samt att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att det ska
avgöras idag.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den som vill att det återremitteras röstar
nej.
Följande röstar ja:
Deshira Flankör (M), Fredrik Sneibjerg (L), Marie Bladholm (M), Malin Bellander (M), Lars
Öhrman (L), Christina Svenby (C), Lars Alenfalk (C) och Thorulf Empfevik (SD)
Justering:

Utdraget bestyrks:
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Följande röstar nej:
Mikael Lindström (S), Sandro Wennberg (S), Karin Aaseby (S), Magnus Danielsson (S) och
Filip Joelsson (MP).
Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 5 nej-röster att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar om liggande förslag bifalles eller om det avslås och finner att det bifalles.

Reservationer och protokollsanteckningar
(S)-gruppen och (MP) lämnar en gemensam skriftlig reservation:
”I januari 2016 antogs en reviderad alkohol- och drogpolicy för anställda vid Värmdö kommun. Till
skillnad mot den förra policyn är alkoholförtäring tillåtet i kommunens lokaler när dessa är stängda
för daglig verksamhet. I den förra policyn var en tvungen att begära dispens hos kommundirektören
för exempelvis personalfester och liknande. Dessa dispenser beviljades i stort sett alltid.
Vi var ytterst kritiska till den nya policyn då den antogs och menade att den tidigare policyn är
bättre. Att kommunen är restriktiv i sin syn på alkohol och droger på arbetsplatsen är en viktig
arbetsmiljöfråga både för medarbetare som har problem med alkoholmissbruk eller en
medberoendeproblematik. Dessutom finns det vissa verksamhetslokaler som det är djupt olämpligt
att alkohol förtärs i, även efter ordinarie verksamhet, till exempel skolor. Det är trots det tillåtet i
den nya policyn.
Rörande utvärderingen av den nya policyn yrkade vi Socialdemokrater och Miljöpartister på
återremiss i första hand och avslag i andra hand då vi inte ställer oss bakom de slutsatser som
rapporten drog utav resultatet av enkätundersökningen. Under 2015, när den gamla policyn gällde,
beviljades det dispens för personalfester och dylikt ca. 14 gånger. I utvärderingen presenteras en
enkätundersökning där chefer, som tillfrågats hur många gånger det druckits alkohol i kommunens
lokaler, svarar 7 gånger. Vi anser inte att det är rimligt att dra slutsatsen att alkoholkonsumtionen
har sjunkit efter det att kravet på att begära dispens har tagits bort. Det är rimligare att anta att
cheferna inte vet om när det är fest med alkoholförtäring i verksamhetslokalerna.”

Sändlista för beslutsexpediering
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Justering:

Handling
Alkohol- och drogpolicy för anställda vid Värmdö
kommun
Protokollsutdrag KF 2016-01-27 § 16

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
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§ 73

Diarienr: 15KS/380

Rese- och transportpolicy
Beslut
1. Förslag till rese- och transportpolicy godkänns.
2. Bilpolicy, riktlinjer för resor i tjänsten samt regler för Värmdö kommuns tjänstebilar
upphävs.
3. Alkolås är obligatoriskt även för nya förmånsbilar. (Stryk ”(förmånsbilar undantagna)” i
stycket 2.2.)

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
En ny rese- och transportpolicy föreslås för alla typer av resor företagna i tjänsten och som
betalas av Värmdö kommun. Policyn gäller vid inköp, användning och avyttring av
tjänstefordon samt omfattar förmånsbilar till vissa anställda inom Värmdö kommun. Policyn
gäller för samtliga anställda och förtroendevalda i Värmdö kommun samt för de helägda
kommunala bolagen. I samband med antagandet av en ny policy föreslås nu gällande
bilpolicy, riktlinjer för resor i tjänsten samt regler för Värmdö kommuns tjänstebilar
upphävas.

Yrkanden
Mikael Lindström (S) framställer följande tilläggsyrkande:
1. Tankning av el på arbetsgivarens bekostnad förmånsbeskattas enligt Skatteverkets regler.
2. Alkolås är obligatoriskt även för nya förmånsbilar. (Stryk ”(förmånsbilar undantagna)” i stycket
2.2.)
3. Bruttolöneavdrag gäller för alla förmånsbilar. (Stryk ”I dessa fall sker normalt inget
bruttolöneavdrag” (3.1.2, punkt 1) och ”Vid årlig löneöversyn då avdelningschefer kan erhålla
förmånsbil i stället för löneökning.” (3.1.2, punkt 2). Som konsekvens justeras andra stycket under
3.3.3 till att lyda ”Vid undantag enligt 3.1.2 och 3.1.3 gäller dessutom att ytterligare
bruttolöneavdrag motsvarande kommunens kostnader för bilen ska ske.” Bisatsen ”såvida inget
annat överenskommes” stryks.)
4. Kommundirektören uppdras kontrollera att tjänsteresor med förmånsbil för 2015 och 2016
uppfyller gällande skattelagstiftning och återrapportera utfall och eventuella konsekvenser till
kommunstyrelsen i juni.

Filip Joelsson (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från Lindström.
Fredrik Sneibjerg (L) och Thorulf Empfevik (SD) yrkar avslag på punkt 1, 3 och 4 och bifall
till punk 2 i Lindströms tilläggsyrkande.
Justering:

Utdraget bestyrks:
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om punkt 2 i Lindströms tilläggsyrkande bifalles och finner att det
bifalles.
Ordföranden frågar om punkt 1, 3 och 4 i Lindströms tilläggsyrkande bifalles eller avslås och
finner att det avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som avslår punkt 1, 3 och 4 i Lindströms tilläggsyrkande röstar ja, den som bifaller
detsamma röstar nej.”
Följande röstar ja:
Deshira Flankör (M), Fredrik Sneibjerg (L), Marie Bladholm (M), Malin Bellander (M), Lars
Öhrman (L), Christina Svenby (C), Lars Alenfalk (C) och Thorulf Empfevik (SD)
Följande röstar nej:
Mikael Lindström (S), Sandro Wennberg (S), Karin Aaseby (S), Magnus Danielsson (S) och
Filip Joelsson (MP).
Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 5 nej-röster att punkt 1, 3 och 4 i Lindströms
tilläggsyrkande avslås.

Reservationer och protokollsanteckningar
(S)-gruppen lämnar en skriftlig reservation:
”Antalet förmånsbilar för olika välavlönade chefer har exploderat i Värmdö kommun den senaste
mandatperioden. Enligt experter kostar varje förmånsbil i snitt 100 000 kronor per år. Det är helt
ohållbart samtidigt som anställda i våra verksamheter pressas allt hårdare av alliansens
besparingskrav när det inte finns pengar till sedvanliga löneökningar för våra hårt arbetande lärare,
undersköterskor, sjuksköterskor, förskollärare och socialsekreterare.
Värmdös miljöbokslut visar att bilåkandet fortsätter att öka i oroväckande takt, långt ifrån
kommunens egen målsättning om att vara en hållbar kommun. Då är det ett märkligt signalsystem
att chefer ska ha fler billiga bilar för sin privatkörning eftersom väldigt få har behov av bil för sin
tjänstekörning.
Socialdemokraterna anser att den moderatstyrda alliansens policy för förmånsbilar är alltför
generös, godtycklig, otydlig och kostnadsdrivande. Vi är förvånade att den moderatstyrda alliansen
inte vill styra upp regelverket eftersom den nuvarande policyn kostar skattebetalarna stora pengar.
Principerna för uppföljning i policyn är obefintliga. Följer man inte upp bilkostnader och hur de
brukas, orsakar förmånsbilar ofta stort kostnadsläckage.

Justering:

Utdraget bestyrks:
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Därför är det upprörande att moderatalliansen inte vill följa upp sin egen policy om hur långt bilarna
körs i tjänsten. Alliansen förvägrar oss som kommunstyrelse att ta del av hur mycket
förmånsbilisterna har använt sina bilar i tjänsten.
Kravet är att ett förmånsbil ska köras minst 100 mil i tjänsten. Det är ingen slump eftersom det är
Skatteverkets krav för att en bil ska räknas som tjänstebil och den som leasar bilen ska få göra
avdrag för halva momsen. Halva momsen för en av kommunens vanligaste tjänstebilar, Mitsubishi
Outlander laddhybrid som kostar ca 430 000 kronor med företagsrabatt, är 43 000 kronor - pengar
som Värmöalliansen då skattefuskar bort om man inte redovisar för kort tjänstekörning till
Skatteverket. Preliminära uppgifter som Socialdemokraterna har tagit del av, tyder på att så många
som ett 15-tal chefer inte körde tillräckligt långt i tjänsten 2015 och 2016.
Det är bra att alliansen ändå lyssnade till slut efter återremissen från fullmäktige och godtog vårt
yrkande att även chefernas bilar ska ha alkolås. Det är en viktig principfråga om att inte göra
skillnad på anställdas säkerhet och omgivningens trygghet, men också en viktig ansvarsfråga för oss
i kommunstyrelsen som personalansvarig myndighet.
Till slut har vi också fått policyn att styra upp principerna för hur tankningen av el på kommunens
bekostnad ska ha hanteras. Den hemkokta lösningen med schablonavdrag som vi har kritiserat för
att den bryter mot lagen, har efter vårt krav i återremissen till slut kontrollerats med Skatteverket.
Nu konstaterar alliansen att el (drivmedel) som tankas på arbetsgivarens bekostnad och används för
privatkörning ska förmånsbeskattas, som vi har sagt hela tiden. Då är det ännu märkligare att
moderatalliansen inte ens vill skriva in det i policyn.
Vi anser att den här hanteringen sticker i ögonen på vanligt folk. Än värre är att Värmdö kommun
inte respekterar lagen eller medborgarnas rätt till insyn i kostnaderna och hanteringen.”

Sändlista för beslutsexpediering
Författningssamling
KLG
Personalavdelningen

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Justering:

Handling
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-12-14 § 274
Förslag 2017-01-19 till rese- och transportpolicy

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
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§ 74

Diarienr: 2017KS/0218

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2016
och antagande av internkontrollplan för 2017
Beslut
1. Kommunstyrelsens rapport för internkontroll 2016 godkänns
2. Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2017 antas
3. Uppdras till kommundirektören att göra en översyn av kommunens arbete med
internkontroll, bl a med syfte att utvidga kontrollen till att mera omfatta
kommunövergripande rutiner och arbetssätt.
4. En ny punkt läggs till där riskpunkten lyder ”Brist av ändamålsenliga rutiner och
uppföljning av dessa”, kontrollmoment: ”Kontroll av väldokumenterade rutiner för
arbetssätt samt efterlevnad av dessa”. Frekvens 2 ggr/år. Dessutom ändras frekvensen
på samtliga punkter till 2 ggr/år.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll
inom respektive verksamhetsområde. Enligt policy för intern kontroll i Värmdö kommun,
antagen av kommunfullmäktige, ska nämnder och styrelser i inledningen av varje år anta en
särskild plan för den interna kontrollen. Efter årets slut, i samband med årsredovisningen, ska
uppföljning av planen avrapporteras. Mot denna bakgrund redovisas härmed
kommunstyrelsens rapport för genomförd internkontroll 2016. Vidare föreslås
internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2017.

Yrkanden
Fredrik Sneibjerg (L) yrkar bifall till liggande förslag med tillägget att en ny punkt läggs till
där riskpunkter lyder ”Brist av ändamålsenliga rutiner och uppföljning av dessa”,
kontrollmoment: ”Kontroll av väldokumenterade rutiner för arbetssätt samt efterlevnad av
dessa”. Frekvens 2 gg/år. Dessutom ändras frekvensen på samtliga punkter till 2 ggr/år.
Mikael Lindström (S) yrkar bifall till liggande förslag med följande tillägg:
”Rubrik: Ekonomi och upphandling
Risk: Skattemässigt felaktig hantering av förmånsbilar.
Kontrollmoment: Kontroll av följsamhet av bilpolicy.”

Fredrik Sneibjerg (L) yrkar avslag till Lindströms tilläggsyrkande.

Justering:

Utdraget bestyrks:
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Filip Joelsson (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från Sneibjerg samt tilläggsyrkandet från
Lindström.
Thorulf Empfevik (SD) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om liggande förslag med tillägg från Fredrik Sneibjerg (L) bifalles och
finner att det bifalles.
Ordföranden frågar om tilläggsyrkandet från Lindström avslås eller bifalles och finner att det
avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som avslår tilläggsyrkandet från Lindström röstar ja, den som bifaller detsamma röstar
nej.”
Följande röstar ja:
Deshira Flankör (M), Fredrik Sneibjerg (L), Marie Bladholm (M), Malin Bellander (M), Lars
Öhrman (L), Christina Svenby (C), Lars Alenfalk (C) och Thorulf Empfevik (SD)
Följande röstar nej:
Mikael Lindström (S), Sandro Wennberg (S), Karin Aaseby (S), Magnus Danielsson (S) och
Filip Joelsson (MP).
Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 5 nej-röster att Lindströms tilläggsyrkande
avslås.

Reservationer och protokollsanteckningar
(V) anmäler en protokollsanteckning:
”Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle röstat för
Socialdemokraternas yrkande om han varit beslutande vid dagens sammanträde.”

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Handling
Kommunstyrelsens rapport internkontroll 2016
Kommunstyrelsens Internkontrollplan 2017

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Justering:

Utdraget bestyrks:
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§ 75

Diarienr: 2017KS/0120

Redogörelse över kommunens fonder och stipendier
Beslut
1. Redovisningen godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ansöka om permutation av Stiftelsen Maria
Sjögrens fond och Stiftelsen Karin Lundgrens fond.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
En redovisning av Värmdö kommuns stipendier och fonder har efterfrågats. Kommunen har
fem fonder samt nio stipendier/priser. Redovisningen av dessa föreslås godkännas.
Värmdö kommuns fonder är samtliga gamla och innehåller mindre summor kapital. Två av
fonderna får avslutas efter att kapitalet uttömts. Övriga fonder har inte utnyttjats på länge. Det
föreslås att kommundirektören får i uppdrag att ansöka hos Kammarkollegiet om permutation,
för att få möjlighet att dela ut fondernas kapital och därefter avsluta dem.

Yrkanden
Karin Aaseby (S) yrkar att kommundirektören ej ska ansöka om permutation för Värmdö
kommuns skolsamfond.
Marie Bladholm (M) yrkar bifall till yrkandet från Aaseby.

Handlingar i ärendet
Nr
1

Justering:

Handling
Förteckning över fonder, priser och stipendier

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

Utdraget bestyrks:
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§ 76

Diarienr: 2016KS/0717

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Beslut
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning godkänns

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Vid möten med kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna har överenskommits om
nya rutiner för inlämning av frågor, svar på frågor med mera som inte stämde överens med
kommunfullmäktiges antagna arbetsordning. För att undvika förvirring och oklarhet har
arbetsordningen reviderats för att motsvara de överenskommelser som gruppledarna träffat
med presidiet. I samband med denna revidering har även språket setts över och vissa
redaktionella justeringar har genomförts.
Efter återremissen har punkt 9 förtydligats och lyder nu som följer:
”Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga närvarande
ledamöter är ense om beslutet. I de fallen bestämmer ordföranden när under ett sammanträde
som ärendet ska behandlas.”
Revideringen är markerad med gult i bilagd arbetsordning för kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
Nr
1

Handling
Arbetsordning för kommunfullmäktige (ändring efter
återremiss är markerad i gult)

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
Författningssamlingen

Justering:

Utdraget bestyrks:
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§ 77

Diarienr: 2017KS/0144

Svar på initiativ (S) Redovisning av öppet kontorslandskap på
socialförvaltningen
Beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har vid kommunstyrelsens sammanträde i februari tagit initiativ till ett
ärende i kommunstyrelsen där de begär en redovisning av planerna på ett öppet
kontorslandskap i omsorgs- och välfärdssektorns lokaler i Udden. Inför genomförandet av en
aktivitetsbaserad arbetsplats har en projektorganisation tagits fram och en planering med
tidplan har upprättats. En viktig del i förberedelserna av genomförandet är att ge medarbetare
möjlighet till information och delaktighet. Innan beslutet om införandet fattas ska samverkan
och en risk- och konsekvensanalys genomföras. Redovisningen föreslås godkännas.

Reservationer och protokollsanteckningar
(S)-gruppen lämnar en skriftlig reservation:
”På kommunstyrelsen i februari lade vi Socialdemokrater ett initiativ där vi begärde en rapport om
ombyggnationen till öppet kontorslandskap på socialförvaltningen. Vi ville ha svar på följande
frågor:

i. Vilka är skälen till att förvaltningen ska förändras?
ii. Är det lämpligt av sekretesskäl med öppet landskap för socialtjänstens arbete?
iii. Är lokalerna lämpliga för ombyggnad till öppet landskap? Vad kommer en ombyggnad att
kosta och hur mycket är budgeterat?
iv. Vilka erfarenheter finns från andra kommuner gällande öppet landskap för sekretessarbete
av den här karaktären?
v. Uppmanas socialsekreterare att söka sig vidare om de inte gillar att jobba i öppet landskap?
vi. Vilka är skyddsombudens skriftliga synpunkter på det öppna landskapet?
vii. Vilka är personalrepresentanternas och fackförbundens skriftliga synpunkter på det öppna
landskapet?
viii. Vilken analys görs av risken för att socialsekreterare slutar? Hur många socialsekreterare
kan komma att lämna Värmdö på grund av det öppna landskapet (om ingen enkät gjorts,
vill vi att det görs)? Vilken plan finns för att rekrytera fler socialsekreterare vid stora
avhopp?
Justering:

Utdraget bestyrks:
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Vi anser inte att vi fått svar på de frågor vi ställde i det material som presenterats varför vi reserverar
oss mot förslaget till beslut. Vi har dessutom sedan förslaget lades i februari nåtts av uppgifter att
ytterligare omorganisation ska göras och att detta riskerar leda till personalavhopp. Vi är oroade
över att en så viktig förvaltning som socialtjänsten riskerar att tappa kompetent personal, särskilt
som socionomer och socialsekreterare tillhör de mest svårrekryterade på arbetsmarknaden som den
ser ut just nu.”

(MP) lämnar en skriftlig reservation:
”Då sekretessen hos socialförvaltningen är en nyckelfråga för att den enskildes rätt ska kunna
värnas, ser vi stora problem med öppna kontorslandskap i socialförvaltningen. Vi reserverar oss
därför i frågan.”

Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han anser att svaret är ett ickesvar.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3

Justering:

Handling
Begäran om redovisning av öppet kontorslandskap på
socialförvaltningen
Aktiviteter 2017
Aktivitetsplan

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs

Utdraget bestyrks:
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§ 78

Diarienr: 2017KS/0149

Återrapportering avseende beställning Gustavsgården
Beslut
Återrapportering godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Den 13 februari 2015 beslutade Arbetsmiljöverket att efter den 1 juni 2017 förbjuda Värmdö
kommun att utföra omvårdnadsarbete på toaletter och vid sängen på Gustavsgårdens
äldreboende då krav om arbetsutrymmen, dörröppningar, upplysning samt undersökning och
riskbedömning av arbete med och hos respektive boende inte var uppfyllda. Mot bakgrund av
detta beslutade tekniska nämnden, efter hemställan från vård- och omsorgsnämnden, att ge
fastighetsenheten i uppdrag att renovera och bygga om ca 40 lägenheter vid Gustavsgården.
Projektet genomfördes genom arbetsmetoden strategisk partnering. Under projektets gång
pågick ett försäljningsuppdrag från kommunstyrelsen om att utreda hur kommunen, genom att
avyttra tillgångar i form av verksamhetslokaler. En av verksamhetslokalerna som utreddes var
Gustavsgården. Uppdraget avslutades i november 2016.
Planeringen av ombyggnationen av Gustavsgården påbörjades under 2015. Under våren 2016
fastställdes projektdirektiv och under sommaren 2016 formulerades kravställningar avseende
funktion och behov av samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn samt sektorn för vård och
omsorg. Fokus kring de tillfälliga bostäderna har varit funktionalitet och trygghet utifrån de
boendes behov. Under projektet hölls flertalet informationsmöten och workshops.

Reservationer och protokollsanteckningar
(S)-gruppen anmäler en protokollsanteckning:
”På förra kommunstyrelsen återremitterades detta ärende då det inte besvarade de frågor vi ställt.
När ärendet nu kom upp igen hade ingen förändring gjorts och våra frågor var fortfarande
obesvarade. Vi fick dock muntliga svar på sittande möte varför vi väljer att godkänna förslaget till
beslut.
Det är viktigt att det finns tydliga och transparenta strukturer för beslutsfattande, uppföljning, insyn
och ansvarsutkrävande i alla demokratiska processer i en kommun. I strategisk partnering har detta
uppenbarligen brustit när vi har tre inblandade nämnder, två ordförande som menar att den andra var
ansvarig och ordföranden i den beställande nämnden menar att han inte varit informerad om vad
som beställts för lösning för ombyggnationen vid Gustavsgården. Detta har varit en process som
varit otydlig, saknat transparens och insyn och vi har därför tyckt det viktigt att reda ut hur
processen sett ut så att vi kan lära oss av de misstag som gjorts och därmed se hur vi bör förbättra
processen från politiskt håll.

Justering:
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Vi tar inte lätt på vårt politiska ansvar och för att vi ska kunna ta det tillsammans med majoriteten
behöver strukturerna för uppföljning och insyn förbättras.”

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3

Justering:

Handling
Protokollsutdrag KS 2017-02-08 § 25
Initiativ (S): Ökad insyn vid delegation
Återrapportering

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs
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§ 79

Diarienr: 2016KS/0602

Brunn 1:739 Vargbacken tilläggsavtal till markanvisningsavtal
Beslut
1.
2.
3.
4.

Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med tomträttsupplåtelse godkänns.
Tomträttsupplåtelse enligt tilläggsavtalet godkänns.
Överenskommelse avseende avgäld för kooperativ hyresrätt godkänns.
Uppdra åt kommundirektören att teckna tomträttsavtal respektive överenskommelse
i enlighet med tilläggsavtal

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
I samband med antagande av detaljplan för del av Brunn 1:1 m.fl., Vargbacken, antagen
2015-02-18, bilaga 1, godkändes ett markanvisningsavtal med tomträttsupplåtelse, bilaga 2,
mellan Kommunen, Seniorboende Ingarö Kooperativ hyresrättsförening (ISB) och Vestigia
Projektutveckling AB. Enligt avtalet ska ISB ges rätt att upplåta bostäder med kooperativ
hyresrätt inom den del av planområdet, som får nyttjas för bostadsändamål. Inom området
planeras ett seniorboende om ca 150 lägenheter.
ISB och Vestigia har under hösten 2016 meddelat kommunen att de på grund av ändrade
förutsättningar för att finansiera byggande av bostäder med kooperativ hyresrätt bedömer att
en andel av de nya bostäderna bör upplåtas med bostadsrätt för att säkerställa genomförande
av projektet.
Förvaltningen bedömer det som rimligt att en andel av bostäderna kan upplåtas med
bostadsrätt och har upprättat ett förslag till tilläggsavtal, bilaga 3, till markanvisningsavtalet
för att reglera dessa nya förutsättningar. I bilagor till tilläggsavtalet redovisas nya förslag till
tomträttsavtal samt överenskommelse för nedsättning av avgäld för bostäder upplåtna med
kooperativ hyresrätt. Avgälden för upplåtelseformen bostadsrätt beräknas efter 140 kr per
kvm ljus bruttoarea (BTA) och för kooperativ hyresrätt efter 65 kr per kvm ljus BTA. Med en
preliminär fördelning med 2/3 bostadsrätt och 1/3 kooperativ hyresrätt blir den årliga
tomträttsavgälden 1 866 900 kronor, vilket är 1 209 300 kronor mer än tidigare avgäld. Den
slutliga fördelningen mellan de olika upplåtelseformerna ska bestämmas i samband med
tecknade av tomträttsavtal.

Justering:
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Yrkanden
Filip Joelsson (MP) yrkar avslag på liggande förslag.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om liggande förslag avslås eller bifalles och finner att det bifalles.

Reservationer och protokollsanteckningar
(MP) lämnar en skriftlig reservation:
”Från Miljöpartiets sida har vi sett det som positivt att det kommit fram ett initiativ från
civilsamhället för att ta fram hyresbostäder i kooperativ form för seniorer. Det är vår bedömning att
denna typ av boende skulle kunna fungera mycket väl. Samtidigt har vi under en längre tid förstått
att kooperativet har haft svårigheter med att få ihop ekonomin, och vi har då ställt oss positiva till en
lösning där ett begränsat antal lägenheter säljs som bostadsrätter för att möjliggöra projektet.
Det tilläggsavtal som idag förelagts kommunstyrelsen förändrar dock situationen i grunden. Om
fullmäktige väljer att bifalla ändringarna i markanvisningsavtalet, så kommer effekten bli att vi får
en motpart som huvudsakligen är en bostadsrättsförening. En minoritet av de som bor på
Vargbacken kommer vara hyresgäster och medlemmar i kooperativet, medan en majoritet är
medlemmar i bostadsrättsföreningen. Detta innebär en helt ny situation för både kommunen och
kooperativet, som inte har genomlysts i handlingarna.
Vi ifrågasätter att detta skulle vara rätt väg att gå. Vi menar att Värmdö är i skriande behov av
hyresrätter för seniorer, och att det var för detta ändamål som det fanns orsak för kommunen att
överhuvudtaget gå in och stötta projektet i Vargbacken. Om kooperativet har nått vägs ände, så
menar vi att det är bättre att vi som kommun tillser att det uppförs hyreslägenheter för seniorer på
platsen i annan regi, snarare än att majoriteten blir bostadsrätter. Vi reserverar oss därför mot
kommunstyrelsens beslut”

(S)-gruppen anmäler en protokollsanteckning:
”Vi socialdemokrater är glada över att en lösning som möjliggör för seniorboendet på Vargbacken
att byggas. Tyvärr blir antalet hyresrätter lägre än vad ursprungligt var planerat. Vi anser att
kommunen kunde ha tagit en mer aktiv roll i att få till en bättre lösning än den nu presenterade, men
gläds ändå åt att fler seniorbostäder byggs då behovet är stort.”

Handlingar i ärendet
Nr
1

Handling
Plankarta med illustrationsplan

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

2

Tilläggsavtal med bilagor (2a, 2b och 8a)

Biläggs

3

Markanvisningsavtal (gällande)

Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsavdelningen, plan- och exploateringsenheten
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§ 80

Diarienr: 15KS/118

Antagande av detaljplan för Västerby 5:101
Beslut
1. Granskningsutlåtande godkänns.
2. Antagandehandlingarna godkänns.
3. Detaljplan för Västerby 5:101 antas.
4. Strandskyddet upphävs enligt plankartans illustration och planbestämmelse.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
För den aktuella fastigheten finns en gällande detaljplan som är ålderdomlig. Syftet med nu
föreslagen detaljplan är att tillskapa byggrätt för två nya enbostadshus. Granskning av aktuellt
detaljplaneförslag för Västerby 5:101 har genomförts under perioden 2016-11-11 till
2016-12-16.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2017-02-13, ”Antagande, detaljplan för Västerby 5:101”. Plankarta.
Planbeskrivning. Samrådsredogörelse. Granskningsutlåtande. Fastighetsförteckning.

Yrkanden
Filip Joelsson (MP) yrkar avslag på liggande förslag.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om liggande förslag avslås eller bifalles och finner att det bifalles.

Reservationer och protokollsanteckningar
(MP) lämnar en skriftlig reservation:
”Reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut med hänvisning till intrånget på strandskyddet på
mark som inte kan betraktas som ianspråkstagen.”

Justering:
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Sändlista för beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsavdelningen, plan- och exploateringsenheten
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§ 81

Diarienr: 2017KS/0056

Yttrande över revisionsrapport förstudie - flyktingmottagande
Beslut
Yttrande över revisionsrapporten Förstudie – flyktingmottagande godkänns och tillsänds de
förtroendevalda revisorerna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Revisionsbyrån PwC har i sin granskning av Värmdö kommuns flyktingmottagning funnit
vissa riskområden inom verksamheterna. Riskområdena avser i huvudsak kompetens och
kompetensförsörjning, kommunikation, organisationen och återsökningsarbetet. Berörda
verksamheter är medvetna om riskerna och har vidtagit åtgärder för att minimera dessa.
Yttrande över revisionsrapporten föreslås godkännas och tillsändas revisorerna.

Reservationer och protokollsanteckningar
(SD) anmäler en protokollsanteckning.
”SD har alltid varit för transparens och instämmer till fullo i rapporten. SD:s förslag om
integrationsnämnd styrks av denna rapport.”

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3
4
5
6

Handling
Förstudie – Flyktingmottagande
Yttrande till Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer
Protokoll från näringslivsnämnden 2017-02-16 § 3
Protokoll från socialnämnden 2017-03-22
Protokoll från utbildningsnämnden 2017-03-23
Protokoll från överförmyndarnämnden 2017-03-16

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs
Biläggs ej
Biläggs ej
Biläggs ej

Sändlista för beslutsexpediering
Revisorerna
Näringslivsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Överförmyndarnämnden

Justering:
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§ 82

Diarienr: 2017KS/0145

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare
regler för små avloppsanläggningar
Beslut
Yttrandet godkänns och tillsänds Miljö- och energidepartementet med ändring enligt yrkande
från Fredrik Sneibjerg.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har i rapporten Tydligare regler för små
avloppsanläggningar lämnat förslag på författningsändringar mot bakgrund av ett
regeringsuppdrag. Författningsförslagen innebär ändringar av befintliga bestämmelser i
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (FMH) samt förslag på
kompletterande bestämmelser för små avloppsanläggningar.
Målsättningen med HaV:s förslag är att samla och förtydliga regelverket kring små avlopp för
att minska oklarheter i tillämpningen, öka rättssäkerheten, samsynen och effektiviteten i
kommunernas arbete med prövning och tillsyn. Därtill syftar det till att öka förutsägbarheten
för fastighetsägare om vilka reningskrav som ställs på platsen samt att säkerställa
avloppsanläggningarnas funktion.

Yrkanden
Fredrik Sneibjerg (L) yrkar bifall till liggande förslag med följande tillägg:
”3. Förbud mot utsläpp av toalettavloppsvatten vid behov sker i två steg där "nya tekniker" kan
utvärderas mot bättre bakgrund efter att en utökad kontroll och uppföljning införts.
Värmdö kommun ser ett stort behov av att minska på belastningen av fosfor till mark och vatten i
känsliga områden och anser av den anledningen att förslaget till att förbjuda utsläpp av
toalettavloppsvatten inom känsliga områden är positivt. Det finns stora vinster med att separera
avloppsvattnet från bad- disk- och tvättvattnet samt att få bort sådant vatten helt från området. Det
visar inte minst resultaten från projektet Baltic Sea och Björnöfjärden.
Värmdö kommun ställer sig dock tveksam till om detta ska vara ett första steg. Värmdö kommun
har lång erfarenhet av att ge tillstånd tex minireningsverk och tekniker med fosforfällning. Bl.a. har
kommunen ställt sig frågande kring hur minireningsverken som testats i laboratoriemiljö verkligen
klarar förutsättningarna på plats ute på en kobbe i skärgården och utifrån det önskat se utökade krav.
Under de år som tillstånd givits till ”nyare tekniker” har det framkommit brister med anläggningar
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där det kunnat konstateras att bara efter några år i drift har de tappat i funktion. Bl.a. indikerar en
nyligen gjort studie i Värmdö på detta gällande fosforfällor.
De brister som konstaterats handlar i de flesta fall dock inte om tekniken utan om att tekniken inte
underhålls. Därför ställer sig nämnden tveksam till om det som ett första steg är aktuellt att styra om
marknaden på detta sätt. Värmdö kommun kan trots fördelarna med separation och förbud till
utsläpp av toalettavloppsvatten ändå se ett alternativ där nollutsläpp av toalettavloppsvatten inom
känsliga områden
kommer som ett steg 2 i det fall dessa tekniker vid en ökad samsyn och tillsyn i landet inte visar sig
ge bättre resultat. Att hantera det i två steg kan jämföras med införandet av PCB-förordningen då
fastighetsägarna fick en tid på sig att själva lösa problemet innan bestämmelser i förordningen kom
till.
Skulle uppföljning och certifiering fungera fullt upp hoppas vi att kunna hålla kvar olika typer av
lösningar för alla fastighetsägare i kommunen. Att ha ett fullt utrustat boende på sitt sommarställe
med allt vad det innebär är ett stort önskemål hos många fastighetsägare i Värmdö kommun.”

Hanna Thorell (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från Sneibjerg samt att yttrandet
kompletteras enligt följande:
”Vi ställer oss positiva till Alliansens tillägg av punkt 3 från BMHs remissvar.
Vi föreslår att även punkt 2 läggs till och att följande text i yttrandet: “Dock är det önskvärt att
rapporten kompletteras med en fördjupad konsekvensanalys för medborgare, företag, bransch och
kommuner om Havs- och vattenmyndigheten kvarstår vid bedömningen att incitamentsstrukturen
skatter och avgifter är eftersträvansvärda.” istället ersätts med: “För att belastningen av fosfor till
Östersjön ska minska i praktiken behövs troligtvis någon form av ytterligare incitament för detta,
t.ex. skatter och avgifter. Även om detta inte är eftersträvansvärt kan det vara enda möjliga utvägen
i slutändan och vi anser därför det positivt att detta ligger kvar som en möjlig sak att utreda
vidare.”

Fredrik Sneibjerg (L) yrkar avslag på tilläggsyrkandet från Thorell.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om tilläggsyrkandet från Thorell avslås eller bifalles och finner att det
avslås.

Reservationer och protokollsanteckningar
(MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
Justering:

Handling
Förslag till yttrande
Protokollsutdrag bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
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Nr
3
4
5

Handling
2017-03-14
Remiss: Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare
regler för små avloppsanläggningar med tillhörande
konsekvensanalys
Havs- och vattenmyndigheten: Tydligare regler för små
avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys
Havs- och vattenmyndigheten: Konsekvensutredning av
förslag på nya regler för små avloppsanläggningar

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs ej
Biläggs ej

Sändlista för beslutsexpediering
Miljö- och energidepartementet, m.registrator@regeringskansliet.se
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Justering:
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§ 83

Diarienr: 2016KS/0174

Svar på motion (MP) om att utbilda kommunens personal och
politiker i Första hjälpen till psykisk hälsa
Beslut
Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
De medel som Värmdö kommun tilldelats 2016 för deltagande i ”Uppdrag psykisk hälsa”,
833 406 kr används dels i en länsgemensam satsning i syfte är att stärka arbetet och
samarbetet kring personer med psykisk ohälsa och dels i en lokal satsning mot barn och unga
som har hög skolfrånvaro och psykisk ohälsa samt vuxna personer som behöver extra stöd i
sitt boende.
Därmed är de medel som (MP) i sin motion önskar använda för att utbilda personal till
instruktörer i första hjälpen till psykisk hälsa redan tagna i anspråk. Motionen anses därmed
besvarad.

Yrkanden
Malin Bellander (M) yrkar att motionen avslås.
Hanna Thorell (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om motionen avslås eller bifalles och finner att den avslås.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Justering:

Handling
Motion från miljöpartiet i Värmdö
Protokoll från socialnämnden 2017-02-01 § 7

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
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§ 84

Diarienr: 2016KS/0335

Svar på motion (S) Inför juriststöd för hjälp vid överklaganden
Beslut
Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Den kommunala kompetensen anger kommuners behörighet att befatta sig med olika slags
angelägenheter. Den kommunala kompetensen fastställs i kommunallagen (1991:900), olika
speciallagar samt de speciella undantagen för anknytningskompetens och tillfälligt överskott
som är fastställda i praxis. Att som kommun tillhandahålla juriststöd vid
överklagandeprocesser utgör inte en verksamhet som faller inom de allmänna
kompetensreglerna i kommunallagen och omfattas inte av något av de speciella undantagen.
Juriststöd hanteras av marknadsaktörer och kan, i många fall, tillhandahållas en enskild inom
ramen för dennes hemförsäkring.
Beslut som kan överklagas enligt speciallagstiftningar, såsom lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) regleras av förvaltningslagens (1986:223)
bestämmelser om överklaganden och hur beslut ska överklagas.
Enligt förvaltningslagen har Värmdö kommun skyldighet att lämna upplysningar, vägledning,
råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör kommunens verksamhetsområde.
Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den
enskildes behov av hjälp och kommunens verksamhet. Vid beslut som kan överklagas lämnas
besvärshänvisningar med information om hur beslutet kan överklagas.

Yrkanden
Fredrik Sneibjerg (L) yrkar att motionen avslås.
Mikael Lindström (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om motionen avslås eller bifalles och finner att den avslås.
Handlingar i ärendet

Nr
1
2
3

Justering:

Handling
Motion (S): Inför jurisstöd för hjälp vid överklaganden
Protokollsutdrag KF 2016-05-25 § 105
Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2016-11-15 §

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs
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Nr

Justering:

Handling
104

Biläggs/Biläggs ej
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§ 85

Diarienr: 2016KS/0657

Svar på motion (V) om rätt att amma i offentliga rum
Beslut
Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Mats Skoglund (V) har i en motion föreslagit att kommunen ska ta fram en policy om amning
i offentliga rum. Amning i offentliga rum samt i kommunens verksamheter och lokaler är
tillåten. Det finns inga uppgifter om att det ska ha förekommit några problem avseende detta,
varför motionen föreslås avslås.

Yrkanden
Marie Bladholm (M) yrkar att motionen avslås.

Handlingar i ärendet
Nr
1

Justering:

Handling
Motion (V) skydda kvinnors rätt att amma i offentliga rum

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
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§ 86

Diarienr: 14KS/0549

Svar på motion (S) om sänkta inkomstkrav för hyresgäster hos
Värmdö Bostäder AB
Beslut
Motionen bordläggs.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Mikael Lindström m.fl. (S) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att
Värmdö Bostäder AB inte sätter ett högre inkomstkrav på nya hyresgäster än vad som
motsvarar Kronofogdemyndighetens existensminimum när hyran är betald.
Enligt Värmdö Bostäders ägardirektiv är det ett fåtal frågor som kan bli föremål för
kommunfullmäktiges ställningstaganden. Förslag om att ändra inkomstkraven för nya
hyresgäster är en fråga för Värmdö Bostäder AB och därför föreslås att motionen avslås.

Yrkanden
Mikael Lindström (S) yrkar att motionen ska bordläggas.
Fredrik Sneibjerg (L) yrkar bifall till bordläggingsyrkandet.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Handling
Protokollsutdrag KF 2016-08-31 § 165
Motion (S) om sänkta inkomstkrav för hyresgäster hos
Värmdö Bostäder

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justering:

Utdraget bestyrks:
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§ 87

Diarienr: 2017KS/0240

Initiativ (S) Förbättrad samordning inom kommunen gällande
insatser för barn i behov av särskilt stöd
Beslut
Initiativet avslås.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars 2017 lämnade (S) in ett initiativ om
förbättrad samordning inom kommunen gällande insatser för barn i behov av särskilt stöd.
Kommunstyrelsen beslutade att lämna initiativet till förvaltningen för beredning inför
kommunstyrelsens sammanträde den 5 april 2017.
I initiativet yrkar (S) att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur den
kommunala samordningen av insatser för barn i behov av särskilt stöd kan förbättras så att de
på ett tydligt sätt utgår från ett helhetsperspektiv utifrån barnets behov samt ta fram förslag på
hur medborgarens upplevda service ska öka och dennes kontaktytor gentemot kommunen kan
minska. (S) yrkar att initiativet ska återrapporteras innan juni 2017.
Förvaltningens bedömning är att samverkansytor mellan de verksamheter som är berörda i
arbetet med barn i behov av särskilt stöd redan finns uppbyggda, såväl formaliserade som mer
situationsinitierade. Samverkan sker bland annat inom ramen för den lokala BUSöverenskommelsen, där bland annat samverkansformer och arbetsprocesser diskuteras, samt
inom ärendespecifika projekt som exempelvis avseende hemmasittare och skolfrånvaro.
Det bedöms därmed inom ramen för befintliga samarbeten redan finnas utrymme för
utveckling av samverkan i enlighet med initiativets yrkande och därmed saknas behov av ett
särskilt uppdrag kopplat till detta.

Yrkanden
Mikael Lindström (S) yrkar bifall till initiativet.
Fredrik Sneibjerg (L) yrkar att initiativet avslås.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om initiativet avslås eller bifalles och finner att det avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som vill att initiativet avslås röstar ja, den som bifaller detsamma röstar nej.”
Justering:

Utdraget bestyrks:
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Följande röstar ja:
Deshira Flankör (M), Fredrik Sneibjerg (L), Marie Bladholm (M), Malin Bellander (M), Lars
Öhrman (L), Christina Svenby (C), Lars Alenfalk (C) och Thorulf Empfevik (SD)
Följande röstar nej:
Mikael Lindström (S), Sandro Wennberg (S), Linda Nygren (S), Magnus Danielsson (S) och
Hanna Thorell (MP).
Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 5 nej-röster att avslå initiativet.

Reservationer och protokollsanteckningar
(S)-gruppen lämnar en skriftlig reservation:
”På förra kommunstyrelsen lämnades vårt initiativ rörande samordning inom kommunen gällande
insatser för barn i behov av särskilt stöd för beredning. Efter beredningen menas att detta sker inom
rådande förvaltningsorganisation, men då vi fått tydliga indikatorer från kommuninvånare att så inte
sker yrkar vi fortsatt bifall till vårt initiativ: “att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett
förslag på hur den kommunala samordningen av insatser för barn i behov av särskilt stöd kan
förbättras så att de på ett tydligt sätt utgår från ett helhetsperspektiv utifrån barnets behov samt ta
fram förslag på hur medborgarens upplevda service ska öka och dennes kontaktytor gentemot
kommunen kan minska.”
Tyvärr röstades detta ner av den moderatledda alliansen.”

(V) anmäler en protokollsanteckning:
”Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle röstat för
Socialdemokraternas yrkande om han varit beslutande vid dagens sammanträde.”

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Justering:

Handling
Initiativ (S) om förbättrad samordning inom kommunen
gällande insatser för barn i behov av särskilt stöd
Förvaltningens bedömning

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs

Utdraget bestyrks:
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§ 88

Diarienr: 2017KS/0241

Initiativ (S) Rapport om kostnader för anställda som slutat på
egen begäran
Beslut
Initiativet avslås.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars 2017 lämnade (S) ett initiativ avseende
kostnader för anställda som slutat på egen begäran. Kommunstyrelsen beslutade att lämna
initiativet till förvaltningen för beredning inför kommunstyrelsens sammanträde den 5 april
2017.
I initiativet yrkar (S) att kommundirektören till kommunstyrelsens sammanträde i maj tar
fram en skriftlig rapport över kostnader för överenskommelser med anställda som slutat på
egen begäran. Rapporten ska omfatta tiden från den 1 januari 2015 till och med den 28
februari 2017, redovisa överenskommelser per sektor med den anställdes organisationsnivå
(chefsnivå respektive anställd), kön och summa för arvode utan motprestation respektive
pensionsinbetalning (pensionsvalet/KPA eller motsvarande.
Förvaltningens bedömning är att det ur verksamhetssystem samt personalakter är möjligt att ta
fram uppgifter för sammanställning av en rapport i enlighet med (S) yrkande.
Återrapportering bedöms, i enlighet med initiativet, vara möjligt till kommunstyrelsens
sammanträde i maj.

Yrkanden
Mikael Lindström (S) yrkar bifall till initiativet.
Fredrik Sneibjerg (L) yrkar att initiativet avslås.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om initiativet avslås eller bifalles och finner att det avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som vill att initiativet avslås röstar ja, den som bifaller detsamma röstar nej.”
Följande röstar ja:
Justering:

Utdraget bestyrks:
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Deshira Flankör (M), Fredrik Sneibjerg (L), Marie Bladholm (M), Malin Bellander (M), Lars
Öhrman (L), Christina Svenby (C), Lars Alenfalk (C) och Thorulf Empfevik (SD)
Följande röstar nej:
Mikael Lindström (S), Sandro Wennberg (S), Linda Nygren (S), Magnus Danielsson (S) och
Hanna Thorell (MP).
Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 5 nej-röster att avslå initiativet.

Reservationer och protokollsanteckningar
(S)-gruppen lämnar en skriftlig reservation:
”På senare tid har viss omorganisation skett inom förvaltningen vilket lett till att ett flertal anställda
slutat på egen begäran efter överenskommelser med kommunen. Detta kan vara kostnadsdrivande
varför vi som personalansvarig nämnd gärna vill vara medvetande om dessa förändringar och därför
yrkade vi: “Att kommundirektören till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2017 tar fram en
skriftlig rapport över kostnader för överenskommelser med anställda som slutat på egen begäran.
Rapporten ska omfatta tiden från den 1 januari 2015 till och med den 28 februari 2017, redovisa
överenskommelserna per sektor med den anställdes organisationsnivå (chefsnivå respektive
anställd), kön och summa för arvode utan motprestation respektive pensionsinbetalning
(pensionsvalet/KPA eller motsvarande).”
Dessa uppgifter menade förvaltningen att man kan ta fram till nästa kommunstyrelsemöte, men den
moderatledda alliansen röstade ändå ner förslaget vilket vi beklagar.”

(V) anmäler en protokollsanteckning:
”Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle röstat för
Socialdemokraternas yrkande om han varit beslutande vid dagens sammanträde.”

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Justering:

Handling
Initiativ (S) om rapport angående kostnader för anställda
som slutar på egen begäran
Förvaltningens bedömning

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs

Utdraget bestyrks:
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§ 89

Diarienr: 2017KS/0242

Initiativ (S) Redovisning av platser för tillfälliga bygglov
Beslut
Initiativet avslås.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars lämnade (S) ett initiativ om redovisning av
platser för tillfälliga bygglov. Kommunstyrelsens beslutade att lämna initiativet till
förvaltningen för beredning inför kommunstyrelsens möte den 5 april 2017.
I initiativet yrkar (S) att kommundirektören får i uppdrag att till nästa nämnd (5 april) ta fram
en redovisning av arbetet som pågår för att kartlägga platser för tillfälliga bygglov.
Förvaltningens beredning av ärendet visar att det för närvarande inte finns några ansökningar
om tillfälligt bygglov inlämnat till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Inom förvaltningen pågår ett arbete med att lokalisera fastigheter lämpliga för uppförande av
bostäder med tillfälligt bygglov. Detta arbete är dock i ett inledningsskede och ytterligare
utredningar behövs innan ställning kan tas till konkreta förslag på lokaliseringar och
fastigheter. Det bedöms därmed inte vara möjligt att i detta skede lämna en redovisning i
enlighet med initiativets yrkande.

Yrkanden
Mikael Lindström (S) yrkar bifall till initiativet.
Fredrik Sneibjerg (L) yrkar att initiativet avslås.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om initiativet avslås eller bifalles och finner att det avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som vill att initiativet avslås röstar ja, den som bifaller detsamma röstar nej.”
Följande röstar ja:
Deshira Flankör (M), Fredrik Sneibjerg (L), Marie Bladholm (M), Malin Bellander (M), Lars
Öhrman (L), Christina Svenby (C), Lars Alenfalk (C) och Thorulf Empfevik (SD)

Justering:

Utdraget bestyrks:
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Följande röstar nej:
Mikael Lindström (S), Sandro Wennberg (S), Linda Nygren (S), Magnus Danielsson (S) och
Hanna Thorell (MP).
Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 5 nej-röster att avslå initiativet.

Reservationer och protokollsanteckningar
(S)-gruppen lämnar en skriftlig reservation:
”Det råder bostadsbrist i Sverige och Värmdö. Att bygga bostäder är en process som oftast tar flera
år från det att detaljplanearbetet börjar tills dess att bostäderna står på plats. Det finns dock
möjligheter att komma runt detta. Ett exempel är att man bygger enklare bostäder på tillfälliga
bygglov. Dessa bostäder lämpar sig inte för alla invånare, då det dels oftare är lite lägre standard och
dels är bostaden till sin natur tillfällig då den enbart har bygglov en begränsad period (10 år som
mest med förlängning med högst 5 år i taget till ett maximum av 15 år). Detta kan lämpa sig väldigt
väl för ungdomsbostäder och studentbostäder, vilket är bostäder som till sin natur lämpar sig väl för
att vara just tillfälliga. En annan grupp som behöver bostäder relativt snabbt är de nyanlända som
kommunen tar emot.
För att kunna bygga dessa bostäder behöver kommunen kartlägga vart tillfälliga bygglov är
lämpliga, vilket är ett arbete vi har förstått pågår, och därför ville få den kartläggningen redovisad
till kommunstyrelsen. Det gick den moderatledda alliansen tyvärr inte med på.”

(V) anmäler en protokollsanteckning:
”Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle röstat för
Socialdemokraternas yrkande om han varit beslutande vid dagens sammanträde.”

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Justering:

Handling
Initiativ (S) Redovisning av platser för tillfälliga bygglov
Förvaltningens bedömning

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs

Utdraget bestyrks:
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§ 90

Diarienr: 2017KS/0278

Initiativ (Alliansen) Uppdrag att utreda försäljning av
Dekorhuset och G-studion
Beslut
Kommundirektören ges i uppdrag att utreda en försäljning av fastigheten Gustavsberg 1:488
(Dekorhuset och G-studion), alternativt egen förvaltning av fastigheten på kort och lång sikt.
Uppdraget ska inkludera tillhörande ekonomiska konsekvenser av båda alternativen
Uppdraget redovisas senast 31 augusti 2017.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Deshira Flankör (M) lämnade vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05 in ett initiativ
om uppdrag att utreda försäljning av Dekorhuset och G-studion. I initiativet anförs följande:
”Allians för Värmdö yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
Kommundirektören ges i uppdrag att utreda en försäljning av fastigheten Gustavsberg 1:488
(Dekorhuset och G-studion), alternativt egen förvaltning av fastigheten på kort och lång sikt.
Uppdraget ska inkludera tillhörande ekonomiska konsekvenser av båda alternativen.
Uppdraget redovisas senast 31 augusti 2017.”

Yrkanden
Deshira Flankör (M) yrkar bifall till initiativet.

Handlingar i ärendet
Nr
1

Justering:

Handling
Initiativ (Alliansen) Redovisning av platser för tillfälliga
bygglov

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

Utdraget bestyrks:
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§ 91

Diarienr: 2017KS/0279

Initiativ (Alliansen) Utredning av kapacitetsbehov i lokaler och
anläggningar
Beslut
Kommundirektören ges i uppdrag att utreda:
1. Behovet av framtida välfärdsfastigheter inom utbildning och äldreomsorg.
2. Behovet av framtida kultur- och idrottsanläggningar.
3. Behovet av framtida bostäder.
Uppdraget redovisas senast 31 augusti 2017.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Deshira Flankör (M) lämnade vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05 in ett initiativ
om utredning av kapacitetsbehov i lokaler och anläggningar. I initiativet anförs följande:
”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.”

Yrkanden
Deshira Flankör (M) yrkar bifall till initiativet.

Justering:

Utdraget bestyrks:
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Handlingar i ärendet
Nr
1

Justering:

Handling
Initiativ (Alliansen) Utredning av kapacitetsbehov i lokaler
och anläggningar

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

Utdraget bestyrks:
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§ 92

Diarienr: 2017KS/0282

Initiativ (S) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Beslut
Initiativet lämnas för beredning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Mikael Lindström (S) lämnade vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05 in ett initiativ
om handlingsplan mot våldsbejakande extremism. I initiativet anförs följande:
”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 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.
Justering:

Utdraget bestyrks:
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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.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Socialdemokraterna i Värmdö
Att förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på handlingsplan mot våldsbejakande
extremism.”

Yrkanden
Fredrik Sneibjerg (L) yrkar att initiativet lämnas för beredning.

Handlingar i ärendet
Nr
1

Justering:

Handling
Initiativ (S) om handlingsplan mot våldsbejakande
extremism

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

Utdraget bestyrks:
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§ 93

Diarienr: 2017KS/0303

Initiativ (S) Extra medel till Gustavsgården och IVO-anmälan
Beslut
Initiativet lämnas för beredning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Mikael Lindström (S) lämnade vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05 in ett initiativ
om extra medel till Gustavsgården och IVO-anmälan. I initiativet anförs följande:
”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
Justering:

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

Yrkanden
Fredrik Sneibjerg (L) yrkar att initiativet lämnas för beredning.

Handlingar i ärendet
Nr
1

Justering:

Handling
Initiativ (S) om extra medel till Gustavsgården och IVOanmälan

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
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§ 94

Diarienr: 2017KS/0304

Uttalande från kommunstyrelsen med anledning av
sprängdådet mot nyanlända
Beslut
Uttalandet godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Med anledning av sprängdådet vid ett antal brevlådor vid kommunens boenden för nyanlända
beslutade kommunstyrelsen om ett gemensamt uttalande. Samtliga tjänstgörande ledamöter i
kommunstyrelsen ställde sig bakom uttalandet.
”I slutet av mars sprängdes ett antal brevlådor vid kommunens boenden för nyanlända i Mölnvik
och i Torsby. Många av dem som lever i dessa boenden har precis flytt krig och våld. När de boende
– många av dem barnfamiljer – väcktes av kraftiga explosioner skapade det stor oro.
Att genomföra ett sådant dåd är inget pojkstreck – det är en ynklig handling riktad mot några av de
mest utsatta människor som lever i Värmdö. Den här typen av fega dåd är ett hot mot vårt öppna
samhälle, mot vår demokrati, mot vårt gemensamma Värmdö.
Vi står enade i kampen mot terrorism, fascism och intolerans. Ett dåd av detta slag är fullkomligt
oacceptabelt och vi kommer att göra allt i vår makt för att trygga säkerheten för alla värmdöbor.
Kommunstyrelsen har nu gett förvaltningen ett tydligt mandat att öka säkerheten för dem som bor
vid kommunens boenden för nyanlända.”

Reservationer och protokollsanteckningar
Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han och Vänsterpartiet står bakom uttalandet

Handlingar i ärendet
Nr
1

Justering:

Handling
Uttalandet

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
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§ 95

Delgivningar, april
Datum

Justering:

Ärende

Dnr

Två nya områden av
riksintresse för
friluftsliv och
revidering av nio
områden i
Stockholms län

-

2017-03-01

Inkommen
från/utgående till
Länsstyrelsen
Stockholm

2017-02-27

Ralf Boström

Demensbyar

2017KS/0224

Utdraget bestyrks:
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§ 96

Delegationsbeslut, april
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt dess utskott, en
ledamot eller en ersättare i nämnden eller en tjänsteman i kommunen att på
nämndens vägnar fatta beslut i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som
inte avser frågor i 6 kap. 34 § kommunallagen.
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med delegationsordningen. Beslut
som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas i detta ärende.

Delegationsbeslut
Dnr.

Delegation

Delegat, del.nr.

Beslutsdatum

14KS/0732

Justering av
kommunstyrelsens
delegationsordning

Kommundirektör

2017-03-06

2017KS/0189

Yttrande över remiss om Kommundirektör
vattenverksamhet

2017-03-16

Ordförandebeslut

Justering:

Dnr

Ärendet

Beslutande

Beslutsdatum

-

-

-

-

Utdraget bestyrks:

