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Motion - Uppförande av ett stationärt turist- och besökscenter samt infotavlor
Motion - Fria skolmåltider till lärare/personal som äter i matsalen tillsammans med
elever/barn
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§ 97

Motion - Åtgärdsplan för PFOS och närbesläktade ämnen (KS15/207)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Ö-partiet i Kommunfullmäktige reserverar sig.
_____
Yrkande
Kjell-Erik Börjesson (C) yrkar avslag på motionen.
Robert Oberascher (Ö) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
_____
Sammanfattning
Desireé Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) föreslår i motionen
att Kommunfullmäktige ska ge uppdraget att kartlägga och analysera eventuell
förekomst av PFOS i mark, fisk och dricksvatten samt utarbeta ett åtgärdsprogram så
att kommuninnevånarnas exponering minimeras. Ö-partiet vill också att Ekerö
kommun redovisar den inventering Livsmedelsverket senast den 1 april 2014
uppmanat kommunen att inkomma med.
Ärendet bereds för närvarande av Miljönämnden. Det kompletteras med skriftligt
underlag i utskicket till Kommunstyrelsens sammanträde den 27 september.
Beslutsunderlag
 §101 KS Motion - Åtgärdsplan för PFOS och närbesläktade ämnen
 Motionssvar MN - Åtgärdsprogram för PFOS och närbesläktade ämnen
 §167 Motion - Åtgärdsplan för PFOS och närbesläktade ämnen
 §87 Motion - Åtgärdsplan för PFOS och närbesläktade ämnen
 Motion - Åtgärdsplan för PFOS och närbesläktade ämnen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation i ärende 1 vid kommunfullmäktige 11 oktober 2016 –
Motion – Åtgärdsplan för PFOS och närbesläktade ämnen.
Av motionssvaret framgår att mätningar gjorts av Mälarens vatten vid Lovö och
Norsborgs vattenverk och att det sker kontinuerligt av miljö- och hälsokontoret.
Miljö-och hälsokontoret anser dock att det är angeläget att tillförseln till miljön
av dessa ämnen ska begränsas. I svaret framgår inget om att det skett några
markanalyser.
I motionen begär Öpartiet att en kartläggning och analysering av eventuella
förekomster av PFOS i mark, fisk och dricksvatten, samt utarbeta ett
åtgärdsprogram så att kommuninvånarnas exponering minimeras.
Öpartiets motion är i allra högsta grad aktuell idag med tanke på den planerade
byggnationen vid Tranholmen där förekomsten av PFOS ämnen förekommit
under ett antal års användning av brandförsvaret. Och därför anser vi att det
även ska ske en utredning och analysering av den mark där PFOS ämnen har
använts.
Med hänvisning till ovanstående så anser Öpartiet att motionen skulle bifallits
och reserverar oss därför mot beslutet att avslå motionen.
Desirée Björk
Adelsö 2016-10-12
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§ 98

Motion - Uppförande av ett stationärt turist- och besökscenter samt
infotavlor (KS15/206)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Ö-partiet i Kommunfullmäktige reserverar sig.
_____
Yrkande
Adam Reuterskiöld (M) yrkar avslag på motionen.
Robert Oberascher (Ö) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
_____
Sammanfattning
Desireé Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) föreslår i motionen
att Kommunfullmäktige ska ge uppdrag om att utreda placering och utformning av
ett stationärt besöks och turistinformationshus samt informationstavlor. Ärendet har
beretts av näringslivsenheten.
Ekerö kommun har stora informationstavlor med kartor på fem platser i kommunen
med tydlig information för boende och besökare. Det finns också uppsatta skyltar i
korsningen Ekerö Centrum/Tappström för hänvisning till turistinformation i
kommunhuset. Utöver turistinformationen i kommunhuset finns fyra inhyrda
strategiska platser i kommunen hos privata företagare som idag sköter informationen
till kommunens besökare.
Utifrån vår bedömning är det inte aktuellt att upprätta ett dygnetruntbemannat
besökscenter som kan boka stugor och övernattningar med mera, då detta inte är en
kommunal angelägenhet. Däremot kommer vi framgent att titta på hur
informationstavlorna kan uppgraderas samt deras placeringar.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§102 KS Motion - Uppförande av ett stationärt turist- och besökscenter samt
infotavlor
Motionssvar - Uppförande av stationärt turist- och besökscenter samt
infotavlor
§30 KSau Motion för remittering - Uppförande av ett stationärt turist- och
besökscenter samt infotavlor
§86 Motion - Uppförande av ett stationärt turist- och besökscenter samt
infotavlor
Motion - Uppförande av ett stationärt turist- och besökscenter samt infotavlor

Expedieras till
Näringslivschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation i ärende 2 vid kommunfullmäktige 11 oktober 2016 –
Motion – Uppförande av ett stationärt turist- och besökscenter samt
infotavlor.
Av svaret framgår att Ekerö kommun har stora informationstavlor med kartor på
fem platser och dessutom skyltar som hänvisar till turistinformationen i
kommunhuset. Och att det utöver turistinformationen i kommunhuset finns fyra
inhyrda strategiska platser i kommunen hos privata företagare som idag sköter
informationen till kommunens besökare.
Öpartiet anser inte att detta är tillräckligt, då det visar sig vid undersökning av
öppettiderna hos dessa informatörer, att de liksom kommunhuset endast har
öppet under kontorstid. I svaret framgår även att det inte är aktuellt att upprätta
ett dygnetrunt bemannat besökscenter som också kan boka stugor och
övernattningar m.m. Detta är inget som vi i vår motion begärt.
Öpartiet ville med sin motion att Ekerö kommun får en stationär turist- och
besöksinformation i form av ett väl synligt hus och ligga centralt tillgängligt
med bil. Huset skall också vara öppet dygnet runt.
I motionen tar vi också upp att det bör uppföras stora, flerspråkiga och väl
synliga informationstavlor på ett flertal platser.
Alliansens paroll är ju att allting går att göra bättre och dessutom marknadsförs
Ekerö kommun som Kulturens ö-värd.
Detta förpliktigar och borde medfört att motionen bifallits. Vi reserverar oss
därför mot beslutet att motionen avslås.
Desirée Björk
Adelsö 2016-10-12
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§ 99

Motion - Fria skolmåltider till lärare/personal som äter i matsalen
tillsammans med elever/barn (KS15/205)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad.
Reservation
Ö-partiet i Kommunfullmäktige och Sverigedemokraterna i Kommunfullmäktige
reserverar sig.
_____
Yrkande
Lena Gerby (M) yrkar att motionen ska anses behandlad.
Bernt Richloow (Ö) och Carl Schillander (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad.
Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras.
Omröstningsproposition
Den som yrkar att motionen ska anses behandlad röstar Ja.
Den som yrkar bifall till motionen röstar Nej.
Omröstningsresultat
29 ledamöter röstar Ja, 9 röstar Nej, ingen avstår. Ordförande (M) finner därmed att
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad.
_____
Sammanfattning
Desiree Björk (Ö), Robert Oberascher (Ö) och Bernt Richloow (Ö) föreslår i
motionen att Ekerö kommun inför fria skolmåltider till lärare/personal som äter
tillsammans med elever/barn och har tillsynskyldighet. Matproduktionens
inkomstbortfall föreslås regleras med tilläggsanslag. Motionen har beretts av Barnoch utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 maj 2016 att ge barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag om att sänka
kostnaderna för pedagogiska måltider i kommunens förskolor och grundskolor till
budget 2017. Barn- och utbildningsnämnden föreslår därför att motionen ska anses
behandlad.
Beslutsunderlag
 §103 KS Motion - Fria skolmåltider till lärare/personal som äter i matsalen
tillsammans med elever/barn
 Motionssvar BUN - Fria skolmåltider till lärare/personal som äter i matsalen
tillsammans med elever/barn
 §169 Motion för remittering - Fria skolmåltider till lärare/personal som äter i
matsalen tillsammans med elever/barn
 §85 Motion - Fria skolmåltider till lärare/personal som äter i matsalen
tillsammans med elever/barn
 Motion - Fria skolmåltider till lärare/personal som äter i matsalen
tillsammans med elever/barn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista: § 99
Ärende: Motion - Fria skolmåltider till lärare/personal som äter i matsalen
tillsammans med elever/barn, KS15/205
Voteringslist(or)
Omröstning § 99

Ledamot
Adam Reuterskiöld(M), ledamot
Lena Gerby(M), ledamot
Inger Linge(M), ordförande
Helena Butén(M), ledamot
Lennart Nilsson(M), ledamot
Margaretha Wiberg(M), ledamot
Peter Carpelan(M), 2:e vice ordförande
Jan Runesten(M), ledamot
Dick Ullgren(M), ledamot
Mats Ahlbom(M), ledamot
Göran Ahlquist(M), ledamot
Lotta Claussnitzer(M), ledamot
Lars Forssell(M), ledamot
Elin Löfroth(L), ledamot
Göran Hellmalm(L), ledamot
Gunnar Pihl(L), ledamot
Solveig Brunstedt(C), ledamot
Kjell-Erik Börjesson(C), ledamot
Sivert Åkerljung(KD), ledamot
Christina Blom Andersson(KD), ledamot
Lars Holmström(S), vice ordförande
Johan Hammarström(S), ledamot
Fredrik Sirberg(S), ledamot
Elisabeth Palm(S), ledamot
Katarina Bergvall(MP), ledamot
Ulrika Sandin(MP), ledamot
Björn Osberg(MP), ledamot
Noa Ericson(MP), ledamot
Hanna Bergvall(MP), ledamot
Desirée Björk(Ö), ledamot
Bernt Richloow(Ö), ledamot

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Avstår
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Robert Oberascher(Ö), ledamot
Carl Schillander(SD), ledamot
Eva Laurén(M), ersättare
Eduard Shahinyan(M), ersättare
Hans Henriksen(M), ersättare
Ove Wallin(C), ersättare
Petra Hammar(S), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
29
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Reservation i ärende 3 vid kommunfullmäktige 11 oktober 2016 –
Motion – Fria skolmåltider till lärare/personal som äter i matsalen
tillsammans med elever/barn.
Av motionssvaret framgår att Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut den
11 maj 2016 att ge barn-och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma
med ett förslag om att sänka kostnaden för pedagogiska måltider i kommunens
förskolor/grundskolor till budget 2017. Och därför föreslås att motionen ska
anses behandlad.
Öpartiet lade denna motion i oktober 2015 och gläds över att man i alliansens
Ekerö har gått motionärerna till viljes till hälften. Öpartiet vill dock gå längre
och vill genom sin motion att skolmåltiderna för lärare/personal som äter i
matsalen med elever och barn ska vara kostnadsfria måltider. Det är dock
beklagligt att detta inte går att genomföra i alliansens Ekerö.
Livsmedelsverket samarbetar med Skolverket kring skollunchen eftersom
lunchen är en del i skollagstiftningen. Syftet med måltiden skall vara ett tillfälle
till samvaro mellan vuxna och barn.
De pedagogiska luncherna är viktiga för att barnen skall få en positiv upplevelse
av måltiden och en naturlig inställning till mat. Barnen behöver vuxna som
förebilder och stöd.
Att sitta vid samma bord och äta samma mat ger tillfälle till samtal. Barnen får
träna gruppkänsla och betydelsen av samarbete.
Ju fler vuxna desto lugnare och bättre blir det vid måltiden.
Vi anser att detta också kan vara ett starkt argument för att vilja arbeta i
kommunen. Ett av många för att locka till sig behörig personal.
Vi reserverar oss därför mot att motionen anses behandlad och inte bifölls.
Desirée Björk
Adelsö 2016-10-12
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§ 100

Motion - Fördela skolpeng efter socioekonomiskt index (KS15/204)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige reserverar sig.
_____
Yrkande
Lena Gerby (M) yrkar avslag på motionen.
Johan Hammarström (S) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad.
_____
Sammanfattning
Johan Hammarström (S) har i en motion föreslagit att ”Ekerö kommun i
fortsättningen utgår från SALSA-värdet i fördelningen av skolpeng”. Moitonen har
beretts av Barn- och utbildningsnämnden, som föreslår att motionen ska avslås.
Idag har vi en fastställd strukturpeng som tar hänsyn till dels om man är nyanländ
och dels kopplat till geografiska förutsättningar för förskolan på Adelsö. Båda dessa
delar ställer särskilda krav på enheterna och motiverar resursförstärkningar. Att som
i motionens förslag vikta skolpengen utifrån SALSA-värdet mellan våra olika enheter
ser vi inte är ett behov som finns på Ekerö. Vi har en relativt samlad resultatbild
mellan våra olika enheter och skillnaden i resultat mellan enheter och år anser inte vi
går att koppla till skillnader som viktas av SALSA-värdet. Ekerö är en förhållandevis
homogen kommun och de skillnader som uppstår är i större utsträckning kopplat till
det arbete vi utför. Vi anser att en ny viktning av skolpengen utifrån SALSA-värdet
inte skulle säkerställa att de elever som är i behov av särskilt stöd skulle få bättre
förutsättningar att gå ut grundskolan med fullständiga betyg.
Beslutsunderlag
 §104 KS Motion - Fördela skolpeng efter socioekonomiskt index
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motionssvar BUN - Fördela skolpeng efter socioekonomiskt index
§166 Motion - Fördela skolpeng efter socioekonomiskt index
§84 Motion - Fördela skolpeng efter socioekonomiskt index
Motion - Fördela skolpengen efter socioekonomiskt index

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
(20161011)

Reservation gällande Motion – Fördela skolpeng efter
socioekonomiskt index
DNR KS15/204
Socialdemokraterna i Ekerö ser positivt på att kommunen ser fördelarna med en differentierad
skolpeng. Detta då man har infört strukturbidrag som nu utdelas till förskolan på Adelsö och
även tar hänsyn till om eleven är nyanländ. Därför bör klivet vara ganska kort och givet till att
faktiskt använda sig av det socioekonomiska indexet, SALSA-värdet, och styra därefter med
hjälp av en differentierad skolpeng. Något som även skolinspektionen vid sin inspektion 2014
uppmanade kommunen till att göra. Elevens socioekonomiska bakgrund har visat sig vara av
stor betydelse när man granskar hur pass väl eleven har kunnat prestera i Ekerö kommuns
skolor.
Socialdemokraterna i Ekerö vill därför se att alla elever får den hjälp, stöd och de resurser
som krävs, genom att Ekerö kommun fortsättningsvis skulle utgå från SALSA-värdet i
fördelning av skolpeng. Det är med stor sorg vi ser att Moderaterna inte tar chansen att
synliggöra och uppmärksamma varje elevs individuella förutsättningar för att nå sin fulla
potential.
Socialdemokraterna i Ekerö
Johan Hammarström
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§ 101

Motion - Mer mat mindre svinn (KS15/253)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.
Sammanfattning
Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige föreslår i motionen att Ekerö kommun
ska genomföra insatser för minskat matsvinn i kommunens skolor. Motionen har
beretts av Barn- och utbildningsnämnden, som föreslår att motionen ska anses
behandlad.
Målet om att minska matsvinnet finns uttryckt i avfallplanen för 2016-2023 under
målområdet förebygga och återanvända. Matproduktion kommer under perioden att
genomföra olika aktiviteter för att minska matsvinnet. Aktiviteterna kommer att
skiljas åt mellan enheterna då några enheter redan har jobbat aktivt med frågan.
Under våren 2016 kommer köken som ingår i Matproduktion att väga matsvinnet
som uppstår. Vårens mätvärden blir senare utgångspunkten för att kunna avgöra om
matsvinnet minskat och för att kunna uppskatta vilka aktiviteter som gjort skillnad.
Motionen anses därför behandlad.
Beslutsunderlag
 §105 KS Motion - Mer mat mindre svinn
 Motionssvar BUN - Mer mat mindre svinn
 §28 KSau Motion för remittering - Mer mat mindre svinn
 §142 Motion för remittering - Mer mat mindre svinn
 Motion - Matsvinn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Frågor (KS15/80)
Beslut
Kommunfullmäktige anser frågan besvarad.
_____
Yttrar sig
Fredrik Sirberg (S) och Lena Gerby (M).
_____
Sammanfattning
Fredrik Sirberg (S) har inkommit med en fråga till Barn- och utbildningsnämndens
ordförande Lena Gerby (M).
Beslutsunderlag
 Fråga till Barn- och utbildningsnämndens ordförande - Simkunskap

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Avsägelser (KS16/6)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.
P.1 överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning
1. Jonathan Möller (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige.
2. Michael Lillman (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
Kultur- och fritidsnämnden.
3. Deirdre Ross (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
Tekniska nämnden.
4. Anders Gustafsson (Ö) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
Barn- och utbildningsnämnden.
5. Anne Richloow (Ö) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Barnoch utbildningsnämnden.
6. Ulla-Britt Lundgren (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
 Avsägelser 2016
 Avsägelse JM, 2016-09-27
 Avsägelse ML, 2016-06-30
 Avsägelse DR, 2016-07-09
 Avsägelse AG, 2016-09-23
 Avsägelse AR, 2016-09-23
 Avsägelse UBL, 2016-10-03
Expedieras till
Länsstyrelsen, Förtroendemannaregistret, berörda nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Valärenden 2016 (KS16/7)
Beslut
a)
Val av ersättare i Kultur- och fritidsnämnden till 2016-12-31, fyllnadsval efter
Michael Lillman (V)
(V) Jörgen Lindgren
b)
Val av ledamot i Tekniska nämnden till 2016-12-31, fyllnadsval efter
Deirdre Ross (M)
(M) Bordläggs
c)
Val av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden till 2016-12-31, fyllnadsval efter
Anders Gustafsson (Ö)
(Ö) Anne Richloow
d)
Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden till 2016-12-31, fyllnadsval efter
Anne Richloow (Ö)
(Ö) Desirée Björk
e)
Val av ersättare i Socialnämnden till 2016-12-31, bordlagd (S)
(S) Karl Löfvenberg
f)
Val av ersättare i Valnämnden 2018-12-31, bordlagd (SD)
(SD) Bordläggs
g)
Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden till 2016-12-31, bordlagd (S)
(S) Bordläggs
h)
Val av ledamot till Kommunfullmäktiges valberedning till 2018-12-31, fyllnadsval
efter Lena Holst (MP)
(MP) Ulrika Sandin
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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i)
Val av ledamot till Barn- och utbildningsnämnden till 2016-12-31, fyllnadsval efter
Ulla-Britt Lundgren (M)
(M) Bordläggs
Beslutsunderlag
 Valärenden 2016-10-11
Expedieras till
Förtroendemannaregistret
Berörda nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Val av nämndemän till tingsrätten 2016-01-01----2019-12-31
(KS15/194)
Beslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande nämndemän:
MP

Bordläggs

Beslutsunderlag
 Kompletterande val av nämndemän till tingsrätten 2016-01-01 -- 2019-12-31
 Nämndemans uppdrag upphör, UM

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Nya motioner för remittering (KS16/52)
Beslut
Kommunfullmäkitge remitterar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
_____
Yttrar sig
Robert Oberascher (Ö)
_____
Sammanfattning
Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) har inkommit med
en motion med förslag om att samtliga skolor och förskolor i Ekerö kommun
inventeras på giftiga och hormonstörande ämnen, samt att det utarbetas en
åtgärdsplan för att eliminera dessa ämnen.
Beslutsunderlag
 Motion - Giftfri skola och förskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Nya interpellationer för remittering (KS16/53)
Beslut
Inga interpellationer har inkommit.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Anmälningar för kännedom
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Anmälningar
 KS15/180-6 Beslut - Överlåtelse av tillsynsansvar enligt MB för Förbifart
Stockholm inom Ekerö kommun
 Tack för uppvaktning - Desirée Björk
 Cirkulär 16:50 Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för
år 2016
 Tack för uppvaktning - Solveig Brunstedt
 Protokoll för Sverigedemokraterna Ekerös styrelsemöte

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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