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F R A M T I D S P A R T I E T
V Ä R M D Ö

I

Fråga till ordförande Ina Ununger, Näringslivsnämnden, Värmdö Kommun 2018-0321

Avauktorisation av oseriösa SFI aktörer
Sedan 1 januari 2017 tillämpar Värmdö kommun kundval inom SFI enligt den
auktorisationsmodell som sedan tidigare används för vuxenutbildning. Utöver den
kommunala anordnaren KomVux har ett antal utbildningsanordnare auktoriserats att
bedriva SFI för elever från Värmdö. För att säkerställa att den kommunala
vuxenutbildningen håller god kvalitet, och att utbildningsanordnarna uppfyller
fastställda krav ska regelbundna kontroller och uppföljningar göras. Om en
anordnare brister i kvalitet kan nämnden vidta åtgärder.
En av Värmdös auktoriserade anordnare är det av Thorengruppen ägda företaget
Astar. Ett företag som i flera kommuner visat sig inte uppfylla utlovad kvalitet. En
rättslig process pågår nu i Malmö mot företaget, för fusk med personalredovisning.
Enligt uppgift går för närvarande inga Värmdöelever på SFI hos Astar, men företaget
är valbart för våra elever.
Därför vill jag fråga dig:
Kommer Värmdö kommun avauktorisera företaget Astar efter upptäckta fusk i sina
åtaganden gentemot såväl Stockholm stad som mot Malmö?

Ann-Kristin Särnbrink
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Fråga till ordförande Marie Bladholm, Utbildningsnämnden, Värmdö Kommun
2018-03-21

Dolda avgifter i Värmdös skolor
Tillgång till digitala verktyg, som till exempel lärplattor, spelar en viktig roll i dagens
undervisning och att digitala verktyg ofta är helt integrerade i elevernas utbildning.
Elever i våra skolor förväntas också använda lärplattorna hemma för att göra läxor
och hemuppgifter.
I skollagen anges att eleverna i grundskolan utan kostnad ska ha tillgång till de
lärverktyg de behöver för sin utbildning.
Skolinspektionen har tidigare i år fattat ett beslut gällande en skola som reglerat
kostnader kopplade till digitala verktyg.1 Beslutet är tydligt, skolan får inte i förväg
ställa ytterligare krav på ersättning från en elev och hans eller hennes vårdnadshavare
än det som följer av lag eller annan författning.
Bakgrunden till beslutet var anmälningar gentemot Vittraskolorna AB som använt
avtal där ”eleven eller dennes vårdnadshavare åtar sig en ersättningsskyldighet vid
skada på eller förlust av lärplattan. Ersättningsskyldigheten består av att erlägga
kostnaden för självrisken om 500 kronor eller ersätta kostnaden för reparation av
skada eller lärplattans värde.”
Skolinspektionen skriver vidare: ”Det är i det här fallet inte fråga om ett sådant
enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad vilket är tillåtet enligt
skollagen”.
Skolorna i Värmdö kommun använder också avtal för att reglera lån av digitala
läromedel såsom lärplattor.
Därför vill jag fråga dig:
Bryter Värmdö kommun mot skollagen om dolda avgifter i och med våra skolors
avtal med eleverna och deras vårdnadshavare om digitala läromedel?
Carl Kangas
2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden (S)
1

https://www.skolinspektionen.se/contentassets/1272d9b1537a4c85b66eb4874aad85da/beslut_avgift
er_larplattor_2018.pdf
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Fråga till Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande

Förbifart Hemmesta
Trafiksituationen genom Hemmesta centrum har varit ansträngd under många år.
Detta måste åtgärdas. Ett av förslagen för att komma tillrätta med problemet har
varit en förbifart genom storskogen. Denna ide har funnits sedan 2010 minst och
mötte omedelbart både folkliga och politiska protester. Den har trots det levt kvar
sedan dess och utretts i olika omgångar.
Nu verkar iden äntligen vara begravd men mot bakgrund av denna historia så vill jag
fråga:
Hur mycket har projektet med ”vägval Hemmesta”/förbifart Hemmesta hittills
kostat kommunen i interna timmar och externa konsultkostnader?
Mikael Lindström
Kommunalråd i opposition
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Fråga till Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande

Behov av trygghetsvakter
Den 17:e januari behandlade kommunstyrelsen ett initiativ från oss Socialdemokrater
att i likhet med Uppsala kommun på försök införa kommunala trygghetsvakter.
Dessa har ordningsvaktsbefogenheter men ska i första hand arbeta förebyggande och
trygghetsskapande genom dialog och kontaktskapande med människor som verkar
och rör sig i området. I Uppsala har deras försök nu förlängts för att det var så lyckat.
Med ordförandes utslagsröst röstades vårt förslag ned den 17:e januari.
Den senaste tiden har det varit oroligt i Gustavsberg och Mölnvik med incidenter
både på våra fritidsgårdar och på bl.a McDonalds.
Det är mot den bakgrunden jag vill fråga dig Deshira:
Ser du fortfarande inget behov av trygghetsvakter i Värmdö?
Mikael Lindström
Kommunalråd i opposition
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Kommunfullmäktige i Värmdö kommun den 21 mars 2018

Fråga till Jan Dolk, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Angående motionen: Låt brukarna själva bestämma
över ledsagningen.
Vid kommunfullmäktiges möte i augusti 2017 var socialdemokraternas motion med förslag om
att pröva en modell där LSS-brukare själva får bestämma den tid för ledsagning de behöver uppe
för beslut.
I tjänsteskrivelsen föreslogs det att motionen skulle avslås av det skälet att det skulle vara olagligt
att låta brukarna själva avgöra vilket behov av ledsagning de har.
Förvaltningens avslagsskäl ifrågasattes och motionen återremitterades till förvaltningen ”för en ny
juridisk prövning av avslagsskälet i tjänsteskrivelsen”.
Därefter har vi haft kontakter med såväl IVO som SKL samt pratat med Liberalernas talesperson
i funktionshinderfrågor Bengt Eliasson. Alla har sagt att de inte kan se att Laholmsmodellen
skulle vara olaglig.
Nu har det gått nästan ett halvt år sedan motionen återremitterades och varje dags försening
innebär att brukarna går miste om en reform som skulle kunna ge dem ett bättre liv.

Med hänvisning till det ovan anförda frågar jag dig Jan Dolk:
- när kommer motionen åter till vård och omsorgsnämnden för att vi sedan ska kunna fatta beslut
i fullmäktige till gagn för berörda värmdöbor ?

För socialdemokraterna på Värmdö
Henrik Paulsen
2:e vice ordförande vård och omsorgsnämnden
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Enkel fråga om bräddningar i Hemmesta träsk
Hemmesta träsk är en sötvattenslagun till Torsbyfjärden, som har en viktig uppgift
att fylla som yngelkammare i Östersjön. I många år har träsket dragits med stora
problem med övergödning, som så sent som 2010 ledde till en omfattande fiskdöd i
träsket. Vi som bor i närheten upplevde situationen som ohållbar med en kraftig
stank av förruttnelse från träsket, och det normala ekosystemet i sjön dödades helt
och hållet.
Sedan dess har situationen förbättrats något, inte minst i samband med satsningarna
som gjorts på Hemmesta sjöäng som ligger uppströms från Hemmesta träsk. Men det
senaste året har vattnet åter blivit grumligare.
Den 19/3 publicerade NVP i sin webbupplaga en artikel där det framgår att det skett
omfattande bräddningar i Hemmesta träsk under 2017. Närmare 4.000 kubikmeter
har bräddats från pumpstationen bredvid träsket, och trots att bräddningen normalt
sett ska ske i Torsbyfjärden (vilket är illa nog) så har avloppsvattnet istället runnit ut i
Hemmesta träsk.
Det som skett är katastrofalt för ekosystemet i den lilla kustlagunen, och från
Miljöpartiets sida ser vi mycket allvarligt på det som skett.
I artikeln i NVP står det också att pumparna sedan dess har bytts ut och att
bräddningsmagasin kommer byggas under våren.
Med anledning av de nya uppgifterna om bräddningar som gjorts i Hemmesta träsk
under 2017 och den planerade utbyggnaden av kommunalt VA i planområde T3 i
Torsby måste jag fråga dig, Malin Bellander:
Kommer pumpstationen vid Hemmesta träsk ha tillräcklig kapacitet för att
bräddning ska kunna undvikas när Torsby T3 kopplas på det kommunala VAnätet?
Filip Joelsson, Miljöpartiet de Gröna i Värmdö
filip.joelsson@varmdo.se
073 - 50 48 548

Fråga
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Till
Ordföranden
Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stäng röret
Medborgare undrar om något görs för att återställa Farstaviken till en
livsduglig miljö för det akvatiska livet. Förra året gav kommunens Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnd Villeroy & Bosch en skrivelse: BMH
2161, ”GUSTAVSBERG 1:456: Beslut om föreläggande gällande
sluttäckning av expansionstomten och avgift”. Där står i punkt 13
”allt drän- och lakvatten som avleds från deponin ska vid behov genomgå
rening som medför att utsläppet till recipient inte medför någon negativ
påverkan på vattenkvaliteten och sedimenten i Farstaviken Senast 2019.
En Anmälan Om reningsanläggningens/markfiltrens uppförande ska
göras till bygg- och miljöavdelning i god tid innan arbetet påbörjas.”
Vi vill veta hur du ser på bedömningen av när behov föreligger och vill
därför veta hur formuleringen ”inte medföra någon negativ påverkan på
vattenkvaliteten och sedimenten” ska tolkas:


Som att det vore OK att sådana mängder av porslinstippens
gifter rinner ut, som bibehåller höga gifthalter i Farstaviken
eller



Som att vikens vatten på sikt ska kunna återhämta sig med
halter av de giftiga ämnena i vikens vatten som närmar sig
bakgrundshalterna.

Gustavsberg den 20 mars 2018
Mats Skoglund

Mats Skoglund
50skoglund@telia.com,
070 274 90 12
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Enkel fråga till Marie Bladholm, Ordförande i UBN
Kommunfullmäktige 2018-03-21

Vill du Marie Bladholm som ordförande för
utbildningsnämnden lägga ned resursgrupper och
resursskola i Värmdö kommun?
En omfattande rapport gällande särskilt stöd och forskningsprogrammet inkluderande
lärmiljöer presenterades på utbildningsnämndens möte den 8 februari. I rapporten framgår
det att nuvarande system med kommungemensamma resursgrupper inte kan bibehållas och
att en flytt av Kullsvedsskolans grupper rekommenderas. Det står även att projektgruppen
förespråkar att behålla kommungemensamma resursgrupper idag men att planera nytt
ställningstagande 2020 då Värmdö kommuns grundskolor inte har beredskap för att själva
skapa ett system för de elever i kommunen som har omfattande behov av särskilt stöd
kombinerat med behov av ett mindre sammanhang.
Beslutet innebär att fokus läggs på forskningsprogrammet inkluderande lärmiljöer och att
skapa likvärdiga förutsättningar för alla skolor i ett första skede. I ett andra skede, beräknat
till programmets avslut 2020, tas ett nytt ställningstagande till kommungemensamma
gruppers existens.
Miljöpartiet är undrande över projektgruppens slutsatser, exempelvis blir en flytt av
Kullsvedsskolans elever en stor förändring för både barnen och deras föräldrar. Vi kan inte
heller se att föräldrar har varit delaktiga i projektet hitintills och har förstått att den här
rapporten har skapat stor oro hos dem. Från nämndens sida har inte heller ställning tagits till
att kommungemensamma resursgrupper eller resursskolan inte är önskvärda.
Vi lämnade in en snarlik fråga till förra kommunfullmäktige men då var du inte på plats. Du
gjorde istället ett inlägg i facebookgruppen ”Politik Värmdö” och skrev ”kommunen har idag
inte ett bättre alternativ till Kullsvedsskolan och därför föreslås heller ingen förändring” och
”om vi inte organisatoriskt och kompetensmässigt kan erbjuda ett bättre alternativ eller lika
bra som idag kommer det inte att bli någon flytt.”
Vi i Miljöpartiet tolkar ditt svar som att du faktiskt vill se över möjligheten att lägga ned
resursgrupper och resursskola i Värmdö så länge det går att erbjuda ett lika bra alternativ. Vi
ställer därför följande fråga:

-

Har du som ordförande i utbildningsnämnden för avsikt att lägga ned resursgrupper
och resursskola i Värmdö kommun?

Hanna Thorell
Miljöpartiet de gröna i Värmdö
076-006 54 00
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Interpellation till Malin Bellander, ordförande i tekniska nämnden
Kommunfullmäktige 2018-03-21

Varför har bräddningar i Hemmesta träsk gjorts och hur kan
kommunen undvika framtida bräddningar?
Nu kan vi i NVP läsa om flera stora bräddningar i Hemmesta träsk på sammanlagt nära fyra
miljoner liter orenat avloppsvatten bara under 2017! Det tycker vi i Miljöpartiet är mycket
allvarligt! Hemmesta träsk är en sötvattenslagun till Torsbyfjärden, som har en viktig uppgift
att fylla som yngelkammare i Östersjön. I många år har träsket dragits med stora problem
med övergödning, som så sent som 2010 ledde till en omfattande fiskdöd i träsket. Sedan
dess har situationen förbättrats något, inte minst i samband med satsningarna som gjorts på
Hemmesta sjöäng. Nu kan vi dock läsa om omfattande utsläpp av avloppsvatten i träsket.
I samband med bräddningar som gjorts i Ålstäket under 2017 lämnade vi i Miljöpartiet i juni
in ett initiativ till tekniska nämnden om hur kommunen kan undvika framtida bräddningar.
Ärendet lämnades till beredning och besvarades delvis i juli då en extra nämnd behandlade
ett föreläggande från BMH om att utreda möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått som
kan vidtas vid Ålstäkets pumpstation. Vi fick dock inte fullständiga svar på frågeställningarna
i vårt initiativ, dvs att förvaltningen till Tekniska nämnden i september 2017 skulle redovisa
på hur många platser i Värmdö Kommun som bräddning kan ske, hur många gånger det har
skett de senaste 5 åren och av vilka anledningar. Vi ville också att förvaltningen till samma
nämndmöte skulle redovisa möjliga åtgärder för att undvika bräddningar i framtiden med en
kostnadsuppskattning per åtgärd.
Nu har vi återigen lämnat in ett initiativ till tekniska nämnden om detta som vi hoppas
lämnas till beredning. Vi har också ett flertal frågor som vi vill ställa i denna interpellation:
-

Kan du redogöra för hur många bräddningar som har skett i Hemmesta träsk under
2017, av vilken anledning och vilka åtgärder som gjorts för att bräddningarna till
Hemmesta träsk ska upphöra.

-

Behöver ytterligare åtgärder tas för att garantera att bräddningar inte görs i
Hemmesta träsk framöver?

-

Vilken skada har detta orsakat i Hemmesta sjöäng och vad kommer att göras för att
reparera en sådan skada och vad kommer att göras för att förbättra den ekologiska
statusen i Hemmesta träsk?

-

När fick du, respektive tekniska nämndens övriga politiker, information om utsläppen
av avloppsvatten i Hemmesta träsk?

-

Ställer du dig bakom vårt yrkande att tekniska nämndens politiker löpande ska få
information om de bräddningar som gjorts senast under nästkommande
nämndmöte?

-

Var och hur många bräddningar har gjorts i kommunen under 2016 respektive 2017
och på vilka av de platserna har åtgärder mot bräddningar tagits?

Hanna Thorell och Filip Joelsson
Miljöpartiet de gröna i Värmdö
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Interpellation till Marie Bladholm, Ordförande i UBN
Kommunfullmäktige 2018-03-21

Resursgruppers och resursskolans framtid
Rapport delprojekt 1 särskilt stöd och forskningsprogrammet inkluderande lärmiljöer,
2017UTN/0021 presenterades på mötet i Utbildningsnämnden den 8 februari. Huvudsyftet
med utvecklingsarbetet har varit att formulera en gemensam strategi för att möta särskilda
stödbehov – inom ramen för resursgrupper eller annat alternativ. Målet, enligt rapporten, är
att skapa bästa möjliga förutsättningar för samtliga elever att uppnå kunskapskraven,
likvärdighet och effektiv resursanvändning. Utgångspunkten har varit
inkluderingsperspektivet och har därför sammanlänkats med IFOUS forskningsprogram
Inkluderande lärmiljöer.
Projektgruppen har utifrån sitt arbete dragit vissa slutsatser och beslutat att:
1. Inga större förändringar i nuläget;
2. Behåll kommungemensamma resursgrupper men planera nytt ställningstagande
2020;
3. Flytt av Kullsvedsskolans grupper fr o m höstterminen 2019 möjliggör en förberedelse
där det finns en planeringsgrupp med personal från resursgrupperna och personal
från mottagande skola inklusive skolledare samt huvudman;
4. Lång sikt: varken kommungemensamma resursgrupper eller resursskola är det mest
önskvärda;
5. Många förutsättningar som idag inte finns behöver skapas.
Miljöpartiet är positiv till att projektet särskilt stöd sammanlänkas med IFOUS
forskningsprogram Inkluderande lärmiljöer då det kan finnas mycket positivt att ta tillvara
på utifrån den forskning som pågår. Däremot har man dragit långtgående slutsatser och
beslut enligt punkt 4 dvs. att varken kommungemensamma resursgrupper eller resursskola
på lång sikt är det mest önskvärda för barn i behov av särskilt stöd.
Miljöpartiet anser att kommungemensamma resursgrupper och en resursskola är mycket
fördelaktigt för många barn i behov av särskilt stöd och ser stora risker i att ta bort de
möjligheterna. Det finns inte heller förutsättningar för skolor idag att ta emot barn/elever
med behov av särskilt stöd och dessutom blir en sådan förändring förenat med väldigt stora
insatser både vad gäller ekonomi och kompetenshöjning. Vi kan i dag inte se att kommunen
har de resurserna inom överskådlig tid.
Rapporten ovan väcker många frågor som vi ställer i denna interpellation till
utbildningsnämndens ordförande Marie Bladholm:
-

Vilka konsekvenser ser du att detta kan få för de barn som går i Kullsvedsskolan idag?

-

Vilka konsekvenser ser du att detta kan få för de barn som går i de
kommungemensamma resursgrupperna?

-

Vilka konsekvenser ser du att detta kan få för de barn som är externt placerade i
andra kommuner?

11

-

Det framgår i rapporten att kommunens kostnader för de externa placeringarna är
höga i relation till den finansiering som ges för elever med stora stödbehov i
kommunala skolorna i Värmdö och fr o m läsåret 2018/19 har kommunen för avsikt
att frångå avtalshanteringen och istället betala ut grundbelopp samt tilläggsbelopp.
Vad innebär det i praktiken?

-

Kullsvedsskolans föräldraråd menar att tidsplanen för flytt är orimlig (de vill
dessutom inte flytta elever från skolan). Tycker du att tidsplanen för flytt av
Kullsvedsskolans elever fortfarande är rimlig eller ser du behov av att revidera den?

-

Idag arbetar till största del behöriga och legitimerade lärare samt resurspersonal med
riktade utbildningar/fortbildningar i resursgrupper och resursskola. Elevhälsans
kompetenser är också starkt involverade i grupperna. Hur garanterar man att det
finns utbildad personal för barn i behov av särskilt stöd i de olika klasserna i de
kommunala skolorna?

-

Är Kullsvedsskolans lokaler anpassade för de barn som går där idag och kommer
ekonomiska medel avsättas för att bygga om lokaler i andra skolor när elever med
särskilda behov börjar där?

Siv Strömbäck och Hanna Thorell
Miljöpartiet de gröna
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Interpellation till Lars-Erik Alversjö, ordförande i BMH
Kommunfullmäktige 2018-03-21

Miljöpåverkan från bräddningarna i Hemmesta träsk
I NVP har vi i veckan kunnat läsa att flera omfattande bräddningar har gjorts i Hemmesta
träsk på sammanlagt nära fyra miljoner liter orenat avloppsvatten, bara under 2017! Vi i
Miljöpartiet ser mycket allvarligt på det och frågar oss vilken påverkan detta har på miljön i
närområdet.
Hemmesta träsk är en sötvattenslagun till Torsbyfjärden, som har en viktig uppgift att fylla
som yngelkammare i Östersjön. I många år har träsket dragits med stora problem med
övergödning, som så sent som 2010 ledde till en omfattande fiskdöd i träsket. Sedan dess har
situationen förbättrats något, inte minst i samband med satsningarna som gjorts på
Hemmesta sjöäng. Nu kan vi dock läsa om omfattande utsläpp av avloppsvatten i träsket.
Bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden har idag tillsynsansvaret enligt miljöbalken över
vattenverksamhet i Värmdö kommun och har därför involverats i samband med
bräddningarna. Nu frågar vi dig Lars-Erik Alversjö i egenskap av ordförande för bygg-, miljö, och hälsoskyddsnämnden följande:
-

Inom hur lång tid efter att bräddningar i kommunen har gjorts får bygg-, miljö- och
hälsoskyddskontoret normalt information om det? Har rapporteringen av
bräddningar i Hemmesta träsk avvikit från normal rapportering, om ja på vilket sätt?

-

Vilka åtgärder har tagits av bygg-, miljö- och hälsoskyddskontoret i samband med
bräddningarna i Hemmesta träsk?

-

När fick du, respektive nämndens övriga politiker, information om utsläppen av
avloppsvatten i Hemmesta träsk?

-

Vilka åtgärder behöver tekniska nämnden göra för att återställa den ekologiska
balansen i Hemmesta träsk?

-

Har en utvärdering av den ekologiska statusen i Hemmesta sjöäng gjorts sedan
utsläppen i Hemmesta träsk, om ja vad visar den och vilka åtgärder behöver tekniska
nämnden vidta för att förbättra statusen?

Hanna Thorell och Filip Joelsson
Miljöpartiet de gröna i Värmdö
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Interpellation till Lars-Erik Alversjö, Ordförande i BMH
Kommunfullmäktiget 2018-03-21

Gränsvärden och vattenkvalitet i Farstaviken

Mitt i centrala Gustavsberg ligger Farstaviken, ett av Stockholms läns farligaste
vattenområden, ett så kallat riskklass 1-område, vilket innebär mycket stor risk för
människa och miljö.
Vattenmyndigheterna har beslutat att Baggensfjärdens och Farstavikens
vattenområden ska nå god ekologisk och kemisk status senast om nio år (2027)!
Målet är satt för att leva upp till EU:s vattendirektiv och är styrande för Värmdö
kommun. Det innebär att Farstaviken måste saneras innan dess och att utsläpp av
gifter, som fortfarande tilllåts rinna ut i viken utan rening, måste upphöra så snart
som möjligt.
Värmdö kommun med Alliansen i spetsen tar tyvärr inte tag i problematiken. Redan
år 2008 skrev länsstyrelsen att lakvattnet från Villeroy & Bochs deponi skulle renas.
Trots det släpper den fortfarande ut sitt giftiga vatten rakt ut i viken. I samma rör
kommer förorenat och giftigt vatten från andra anläggningar i samma område och
från mer eller mindre förorenad naturmark. Utsläppen överskrider de gränsvärden
som är satta i Värmdös dagvattenpolicy.
I slutet av förra mandatperioden beslutades att det skulle göras en utredning om vem
som har ansvaret för att viken saneras när utsläppen har stoppats. Vi har fortfarande
inte sett resultatet av en sådan.
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Om kommunens huvudort Gustavsberg ska vara vacker, hållbar och hälsosam att bo
och vistas i, både i luften, på marken och i vattnet så är det dags att följa de miljökrav
som ställs på oss från ansvariga myndigheter.
Därför vill vi ha svar på följande frågor:
•

Kommer Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden att sätta tydliga
gränsvärden för hur mycket tungmetaller och andra gifter som får släppas
ut till Farstaviken genom röret?

•

På vilka grunder tillåts utsläpp i Farstaviken som överskrider de
gränsvärden som är satta i Värmdös dagvattenpolicy?

•

Kommer BMH återuppta utredningen av frågan om ansvar för sanering av
viken?

•

Vilket år ska vattenkvaliteten i viken vara god?

•

Vilka övriga åtgärder planeras för att Värmdö ska leva upp till EU:s
vattendirektiv, med avseende på Farstaviken?

Filip Joelsson och Hanna Thorell, Miljöpartiet de Gröna

Interpellation
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Till
Ordföranden
Vård- och omsorgsnämnden

Angående måltidssituationen inom kommunens äldreomsorg
Vid kommunfullmäktiges möte den 21 februari i år fattades beslut om ny
kostpolicy.
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Gustavsberg den 20 mars 2018
Mats Skoglund (V)
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Motion från Miljöpartiet i Värmdö, Kommunfullmäktige 2018-03-21

Stärka beståndet av rovfisk i Värmdös vatten!
För att minska övergödningen i Östersjön behöver rovfiskbeståndet öka. Forskning visar att
fler rovfiskar leder till minskad övergödning och ett levande hav. Miljöpartiet vill därför se
fler åtgärder för att öka antalet rovfiskar i kommunen.
Som skärgårdskommun behöver Värmdö arbeta aktivt med att skydda och utveckla
kommunens värdefulla vattenmiljöer. Ett rent och levande hav är viktigt för Värmdöbornas
välbefinnande och möjlighet till friluftsliv, för att den biologiska mångfalden ska frodas men
också för att locka hit de hundratusen personer som årligen väljer att turista i Värmdö. Som
skärgårdskommun har vi också både ett ansvar och möjlighet att genomföra åtgärder som
leder till ett renare Östersjön.
Under förra mandatperioden anlades Hemmesta sjöäng vilket har lett till ett ökat antal
rovfiskar i kommunen. Miljöpartiet vill låta förvaltningen utvärdera vilka ytterligare åtgärder
som kan tas för att öka rovfiskbeståndet kring Värmdö, så som att skapa ytterligare
våtmarker och säkerställa rovfiskarnas reproduktionsområden samt införa tillfälligt
fiskeförbud under lekperioden på speciellt känsliga områden. Vi ser biotopskydd och
naturvårdsavtal med markägare som bra redskap att arbeta med.
Under 2017 har omfattande utsläpp av avloppsvatten i Hemmesta träsk gjorts vilket kan ha
påverkat fisklivet i Hemmesta sjöäng och vi ser att det är mycket angeläget att säkerställa att
vi har ett väl fungerande VA-nät i anslutning till ekologiskt känsliga områden som exempelvis
reproduktionsområden för rovfiskar.
Miljöpartiet yrkar därför;
•

att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan över vilka åtgärder som kan tas
för att säkerställa och förbättra rovfiskarnas reproduktionsområden;

•

att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten att införa tillfälligt
fiskeförbud på känsliga områden;

•

att tekniska nämnden får i uppdrag att uppgradera VA-nätet i anslutning till känsliga
reproduktionsområden för rovfiskar.

Hanna Thorell och Filip Joelsson
Miljöpartiet de gröna i Värmdö
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Christer Ekenstedt
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Emil Steen
den 8 mars 2018 11:05
Christer Ekenstedt
VB: Uppsägning av styrelseuppdrag

‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐
Från: thord.axelsson@telia.com [mailto:thord.axelsson@telia.com]
Skickat: den 7 mars 2018 12:05
Till: Emil Steen <emil.steen@varmdo.se>
Kopia: bjorn.ulvin@varmdo.se; john.moe@telia.com; Michael Larkner <Michael.Larkner@varmdo.se>; Ina Ununger
<Irene.Ununger@varmdo.se>
Ämne: Uppsägning av styrelseuppdrag
Emil,
Jag har bytt bostadsort varför jag nu önskar avgå ur styrelsen för Värmdö Hamnar och uppdraget i Stiftelsen
Ängsviks Skogsvårds‐ och friluftsområde.
Vänligen
Thord Axelsson
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Christer Ekenstedt
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Emil Steen
den 16 mars 2018 08:41
Christer Ekenstedt
VB: Valärenden till KF

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐
Från: Jan Dolk
Skickat: den 16 mars 2018 07:18
Till: Emil Steen <emil.steen@varmdo.se>
Kopia: Anders Josephsson <anders.josephsson@varmdo.se>
Ämne: Valärenden till KF
Hej Emil,
Som jag muntligen meddelade Dig i går, avsäger jag mig mitt uppdrag som gruppledare för KD samt så som
ordföranden för Vård och Omsorgsnämnden.
Avsägandet gäller fr o m 3 april första vardagen efter påsk.
Vänligen
Jan Dolk
Skickat från min iPad

1

20
Christer Ekenstedt
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Emil Steen
den 16 mars 2018 08:41
Christer Ekenstedt
VB: Ersättare i tekniska nämnden

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐
Från: ANna Anderman <anna.anderman11@gmail.com>
Skickat: den 15 mars 2018 20:52
Till: Emil Steen <emil.steen@varmdo.se>
Kopia: ina@ununger.se
Ämne: Ersättare i tekniska nämnden
Härmed avsäger jag, Anna Anderman, mig från mitt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Vänligen Anna
Anderman Skickat från min iPhone
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Christer Ekenstedt
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Christer Ekenstedt
den 19 mars 2018 09:28
Christer Ekenstedt
VB: Valärenden till KF Kristdemokraterna

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Slutfört

Från: Emil Steen
Skickat: den 19 mars 2018 08:53
Till: Christer Ekenstedt <Christer.Ekenstedt@varmdo.se>
Ämne: VB: Valärenden till KF Kristdemokraterna

Från: Anders Josephsson
Skickat: den 18 mars 2018 13:15
Till: Emil Steen <emil.steen@varmdo.se>
Kopia: Jan Dolk <Jan.Dolk@varmdo.se>; Ulf Kjellson <Ulf.Kjellson@varmdo.se>
Ämne: Valärenden till KF Kristdemokraterna

Hej Emil,
Uppsägning
Anders Josephsson, d v s undertecknad, avsäger mig uppdraget som ersättare i Byggnads‐ Miljö‐ och
hälsoskyddsnämnden fr o m 3 april.
Vänliga hälsningar
Anders Josephsson
ordförande Kristdemokraterna
ers i Kommunstyrelsen, led KsPU, ers i ByMHn
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Christer Ekenstedt
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Emil Steen
den 19 mars 2018 08:53
Christer Ekenstedt
VB:

‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐
Från: Mats Abrahamsson <mats@stavsudda.se>
Skickat: den 18 mars 2018 16:36
Till: Emil Steen <emil.steen@varmdo.se>
Kopia: hanna.thorell@mp.se
Ämne:
Hej Emil!
Jag avsäger mig härmed min plats som ersättare i tekniska nämnden.
Med vänlig hälsning,
Mats Abrahamsson
Södra Stavsudda 306
130 42 Stavsudda
Tel:0705‐821 499
Sent from my tablet
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Christer Ekenstedt
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Emil Steen
den 19 mars 2018 08:53
Christer Ekenstedt
VB: Befrielse från uppdrag

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Slutfört

‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐
Från: Malin Åberg‐Aas
Skickat: den 18 mars 2018 10:59
Till: Lars‐Erik Alversjö <Lars‐Erik.Alversjo@varmdo.se>; Emil Steen <emil.steen@varmdo.se>
Kopia: Hanna Thorell <hanna.thorell@varmdo.se>; Filip Joelsson <Filip.Joelsson@varmdo.se>
Ämne: Befrielse från uppdrag
Hej!
Härmed vill jag avsäga mig mitt uppdrag som ledamot i Värmdös kommunfullmäktige.
Vänliga hälsningar
Malin Åberg Aas
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Christer Ekenstedt
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Emil Steen
den 19 mars 2018 08:54
Christer Ekenstedt
VB: Uppsägning till KF 21 mars 2018

‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐
Från: Kjell Ununger
Skickat: den 18 mars 2018 10:08
Till: Emil Steen <emil.steen@varmdo.se>
Kopia: ina@ununger.se
Ämne: Uppsägning till KF 21 mars 2018
Säger härmed upp min plats som ledamot i Tekniska Nämnden per den 21 mars 2018.
Mvh
Kjell Ununger
Centerpartiet
Skickat från min iPad
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Christer Ekenstedt
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Emil Steen
den 19 mars 2018 12:48
Christer Ekenstedt
VB: Avvägning KS

‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐
Från: Jan Dolk
Skickat: den 19 mars 2018 12:47
Till: Emil Steen <emil.steen@varmdo.se>
Ämne: Avvägning KS
Hej Emil,
Avsäger mig även min post i KS. Fr o m 3 april.
Vänligen
Jan Dolk
PS
Kan Du meddela detta till Christer

Skickat från min iPad
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Nämndsekretariatet
Emil Steen
Christer Ekenstedt

Ingarö 2018-03-19

Jag avsäger mig härmed min plats som ersättare i Kommunstyrelsen.
Vänliga hälsningar
Christina Svenby
VärmdöCentern

