Sammanträdesprotokoll
2021-10-05
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Debatten/Teams kl. 18:00-21:06

Beslutande ledamöter

Adam Reuterskiöld (M) (Distans)
Arnulf Langlet (M) (Distans)
Göran Ahlquist (M) (Distans)
Gunnar Mossberg (M) (Distans)
Lena Gerby (M) (ordförande)
Helena Butén Langlet (M) (Distans)
Dick Ullgren (M) (2:e vice ordförande)
Liselotte Claussnitzer (M) (Distans)
Ola Sandin (M) (Distans)
Jan Runesten (M) (Distans) §§80-91
Ove Wallin (C) (Distans)
Solveig Brunstedt (C) (vice ordförande)
Kjell-Erik Börjesson (C) (Distans)
Sivert Åkerljung (KD) (Distans)
Christina Blom Andersson (KD) (Distans)
Niklas Ernback (KD) (Distans)
Hanna Svensson (S) (Distans)
Johan Hammarström (S) (Distans)
Inger Andersen (S) (Distans)
Lars Holmström (S) (Distans)
Fredrik Ohls (L) (Distans)
Eva Sydhoff Henriksen (L) (Distans)
Johan Hagland (L) (Distans)
Alexander Lind af Hageby (L) (Distans)
Desirée Björk (Ö) (Distans)
Bernt Richloow (Ö) (Distans)
Robert Oberascher (Ö) (Distans)
Elaine Adlertz (Ö) (Distans)
Ulrika Sandin (MP) (Distans)
Björn Osberg (MP) (Distans)
Carl Ståhle (MP) (Distans)
Cecilia Fors (SD) (Distans)
Per Lönnestål (SD) (Distans)
Jimmy Fors (SD) (Distans)
Michael Lillman (V) (Distans)
Kjell Öhrström (M) (Distans) ersätter Sandra Gunneflo (M)
Hans Cronmark (M) (Distans) §§73-79 ersätter Jan Runesten (M)
Margareta Bohman (S) (Distans) ersätter Fredrik Sirberg (S)
Elisabeth Palm (S) (Distans) ersätter Petra Hammar (S)
Gunilla Lindberg (L) (Distans) ersätter Göran Hellmalm (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Hans Cronmark (M) (Distans) §§80-91
Eva Qvarnström (KD) (Distans)
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Stefan Björn (Ö)
Ulf Nordkvist (V) (Distans)
Övriga närvarande

Daniel Liljekvist

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2021-10-13

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….
Carl Pålsson

Ordförande

…………………………………………………….
Lena Gerby (M)

…………………………………………………
Solveig Brunstedt (C)

Justerande

…………………………………………………….
Dick Ullgren (M)

…………………………………………………

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Organ
Kommunfullmäktige

Underskrift
Förvaringsplats för
protokollet

Justerandes sign

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdes
datum

2021-10-05

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§73-91

Datum för anslags
uppsättande

2021-10-14

Datum för
anslags
nedtagande

2021-11-05

………………………………………………
Carl Pålsson

………………………………………………….

Kansliet

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDELISTA
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91

Justerandes sign

Interpellationer 2021-10-05
Nya motioner för remittering
Anmälningar för kännedom
Avsägelser inkomna till kommunfullmäktige 2021-10-05
Valärenden kommunfullmäktige 2021-10-05
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2022
Revidering av Södertörns brandförsvarsförbunds förbundsordning
Förslag till nya valdistrikt i Ekerö kommun i de allmänna valen 2022
Förslag utökad tilläggsbudget 2021 till barn- och utbildningsnämnden
Motionssvar - motion om infrastruktur för GC-vägar
Motionssvar - motion om att införa ett kommunalt logistikcenter
Motionssvar - motion världsarvscentrum - ett besökscenter till
kulturens ö-värld
Motionssvar - motion - Inför Sportotek i Ekerö!
Motionssvar - motion - Undersök möjligheten att skapa ett centrum för
utlåning av sport- och fritidsutrustning- en Fritidsbank
Motionssvar - motion - införande av ett årligt barn- och
ungdomsbokslut
Motionssvar - motion om att införa integrationsplikt i Ekerö kommun
enligt Vellingemodellen
Motionssvar - motion om att införa språktest/arbetsprov för
nyanställningar inom äldreomsorgen
Motionssvar - motion om återinförande av grovsophämtning
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2021

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Interpellationer 2021-10-05 (KS21/18)
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar interpellationen till kommunstyrelsens ordförande för
besvarande.

Beslutsunderlag


Interpellation - till Adam Reuterskiöld om Ekerö kommuns klimatanpassningsåtgärder - KF
2021-10-05 (MP)

Expedieras till
Kommunstyrelsens ordförande
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Nya motioner för remittering (KS21/19)
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag



Motion - att använda QR-koder vid historiska platser i Ekerö kommun - KF 2021-10-05 (SD)
Motion - om kommunal bostadskö - KF2021-10-05 (S)

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Kansliet
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Anmälningar för kännedom
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen

Anmälningar
 KS20/43-41 Beslut, Anmälan om ändring av lokala ordningsföreskrifter, Ekerö
kommun
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Avsägelser inkomna till kommunfullmäktige 2021-10-05 (KS21/6)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelserna.
1. Joacim Eriksson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
2. Cajsa Weibring (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
3. Karin Hellmalm (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
4. Karin Hellmalm (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
5. Peter Holmgren (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.
6. Johan Sundqvist (-) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
7. Bo Thärning (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.

Beslutsunderlag


Avsägelser KF 2021-10-05

Expedieras till
Kanslienheten
Länsstyrelsen i Stockholm
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Valärenden kommunfullmäktige 2021-10-05 (KS21/7)
Beslut
1. Val av ersättare barn- och utbildningsnämnden till och med 2021-12-31, fyllnadsval efter
Joacim Eriksson (S).
S Tatjana Glinwood
2. Val av ersättare barn- och utbildningsnämnden till och med 2021-12-31, fyllnadsval efter
Karin Hellmalm (L).
L Johnny Ibsen
3. Val av ersättare byggnadsnämnden till och med 2021-12-31, fyllnadsval efter Peter
Holmgren (M).
M Carl Kloo
4. Val av ersättare socialnämnden till och med 2021-12-15, fyllnadsval efter Bo Thärning (M).
M Bordläggs
___
Yttrar sig i ärendet
Niklas Ernback (KD)
___

Beslutsunderlag


Valärenden kommunfullmäktige 2021-10-05

Expedieras till
Kanslienheten
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 9 av 50

Sammanträdesprotokoll
2021-10-05

Kommunfullmäktige
§ 78

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2022 (KS21/216)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta sammanträdestider för kommunfullmäktiges
sammanträden 2022. Tisdagar kl. 18.00 i Mälarökyrkan, om inget annat anges.
Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2022:
2022-03-08
2022-04-26, 16.00
2022-05-31
2022-06-21
2022-10-18, konstituerande
2022-11-08
2022-11-22, 14.00
2022-12-13
2023-02-14
___
Beslutsgång
Ordföranden (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för planutskottet,
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2022.
Val till kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026 hålls 2022-09-11. Med anledning
av detta planeras inga sammanträden i planutskottet, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i anslutning till valet. Arbetsutskottet har ett planerat sammanträde för
att kunna hantera verkställighet i framför allt redan beslutade upphandlingsärenden.
Nytt för årets förslag är att det planeras in ett sammanträde i arbetsutskottet och
planutskottet i mitten av december samt ett sammanträde i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i början av 2023. Detta för att minska avbrottet mellan sista och första
sammanträdet varje år.

Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande - Sammanträdesplan för planutskottet, kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2022
§81 KSau Sammanträdesplan för planutskottet, kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022
§85 KS Sammanträdesplan för planutskottet, kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022

Expedieras till
Nämnderna
Förvaltningarna
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Revidering av Södertörns brandförsvarsförbunds
förbundsordning (KS21/163)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till reviderad förbundsordning för
Södertörns brandförsvarsförbund med ikraftträdande 2022-01-01.
___
Yrkanden
Ove Wallin (C) yrkar bifall till förslaget.
___
Beslutsgång
Ordföranden (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
___
Yttrar sig i ärendet
Ove Wallin (C)
___

Sammanfattning
En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av staten. I
samband med Sbffs omfattande insats mot branden i Kagghamra, Botkyrka kommun i
december 2020 – mars 2021 så har brandförsvarsförbundet uppmärksammats på att
beräkning av den kommunala självrisken inte har varit reglerad i kommunalförbundets
förbundsordning. Om detta inte regleras framöver kan den kommunala självrisken komma
att beräknas på samtliga i förbundet ingående kommuners självrisker och inte bara den
kommun där räddningsinsatsen genomförts.

Beslutsunderlag







Missiv - Revidering av förbundsordning för Sbff
Protokollsutdrag direktionsbeslut 2021-05-07 - §39
Tjänsteutlåtande - § 39 - Tillägg till förbundsordning för Sbff
Reviderad förbundsordning för Sbff - § 39
§82 KSau Revidering av Södertörns brandförsvarsförbunds förbundsordning
§86 KS Revidering av Södertörns brandförsvarsförbunds förbundsordning

Expedieras till
Södertörns brandförsvarsförbund
Paragrafen är justerad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Förslag till nya valdistrikt i Ekerö kommun i de allmänna valen
2022 (KS21/217)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen att fastställa valdistriktsindelningen i
enlighet med valnämndens förslag.
___
Särskilt yttrande
Ulrika Sandin (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.
___
Yrkanden
Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till förslaget.
___
Beslutsgång
Ordföranden (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är valnämndens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valnämndens
förslag.
___
Yttrar sig i ärendet
Adam Reuterskiöld (M)
Ulrika Sandin (MP)
___

Sammanfattning
Nämnden och valkansliet har genomfört en översyn av befintliga 15 valdistrikt i Ekerö
kommun och tagit fram ett förslag till ny indelning. Förslaget är att kommunen ska bestå av
19 valdistrikt. Då detta är den första översynen som gjorts på länge innebär förslaget stora
förändringar i Ekerö tätort samt i Stenhamra. Målsättningen är att distriktsindelningen ska
kunna vara oförändrad inför EU-valet 2024 och nästa allmänna val 2026, med sikte att även
kunna bestå i valen 2029 och 2030.
Kommunfullmäktige ska översända förslag till distriktsindelning till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen fattar beslut om fastställande senast 1 december året innan valåret.
Jämfört förslaget som fastställdes av valnämnden har förslaget reviderats genom att ca 130
röstberättigade personer förts över från distriktet Ekerö 4 Träkivsta Skärvik till Ekerö 10
Sandudden. Detta för att jämna ut antalet röstande mellan distrikten och ge distriktet Ekerö
10 fler än 1000 röstande.
I ursprungsförslaget var tanken att distriktet Ekerö 10 skulle kunna vara buffert för att
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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avlasta kommande befolkningsökning kring Träkvista. Valkansliet har sett över dragningen
igen efter valnämndens sammanträde, vilket resulterar i nuvarande revidering. Inför valet
2026 får en förnyad prövning av befintliga distrikt göras för att se om gränserna i detta
område ska revideras.

Beslutsunderlag








§ 3 VN 2021-08-26 Förslag till nya valdistrikt i Ekerö kommun i de allmänna valen 2022
Tjänsteutlåtande - Förslag till nya valdistrikt i Ekerö kommun i de allmänna valen 2022, rev
2021-09-07
PM – beskrivning per distrikt, rev 2021-09-07
Tabell - Valdistrikt förändringskolumner, rev 2021-09-07
Kartor - förslag till valdistriktsindelning, rev 2021-09-07
§83 KSau Förslag till nya valdistrikt i Ekerö kommun i de allmänna valen 2022
§87 KS Förslag till nya valdistrikt i Ekerö kommun i de allmänna valen 2022 reviderad 202109-07

Expedieras till
Länsstyrelsen i Stockholm
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Särskilt yttrande gällande förslag till nya valdistrikt
Distrikt Sandudden måste anses som för litet då det är färre än 1000 röstberättigade och det inte
planeras någon utbyggnad. Det framgår i dokumentationen inte vilken utökning av antal
röstberättigade som avses i distriktet på sikt. En utbyggnad av Sandudden har tidigare röstats ned
och borde inte ligga till grund för beräkningen. Distrikt Sandudden borde utökas och gränserna
ändras mot närliggande distrikt.
Ulrika Sandin

Carl Ståhle

Björn Osberg

Miljöpartiet de gröna på Mälaröarna
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§ 81

Förslag utökad tilläggsbudget 2021 till barn- och
utbildningsnämnden (KS21/64)
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att om utökad tilläggsbudget 2021 till barn- och
utbildningsnämnden med kompletterande -943 tkr. Nämndens reviderade budget år 2021
uppgår efter beslut till nettokostnad -912 887 tkr och den sammantagna budgeten år 2021
för verksamhetens nettokostnader uppgår till -1 771 627 tkr.
2.Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av den kompletterande tilläggsbudgeten
2021 finansieras med det utökade tillfälliga generella statsbidraget som Ekerö kommun har
mottagit.
3. Kommunfullmäktige beslutar att 2021 års budget för skatteintäkter och generella
statsbidrag ökar med 943 tkr till totalt 1 825 687 tkr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att notera att budgeterat årets resultat år 2021 är fortsatt i
samma positiva nivå 45 720 tkr, 2,5 %, som vid det ursprungliga beslutet om budget 2021.
___
Yrkanden
Sivert Åkerljung (KD) yrkar bifall till förslaget.
___
Beslutsgång
Ordföranden (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
___
Yttrar sig i ärendet
Sivert Åkerljung (KD)
___

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 32 (Dnr KS21/64) om tilläggsbudget 2021 med
3 744 tkr till barn- och utbildningsnämnden och med motsvarande tilläggsbudget ökade
intäkter för kommunens budgetpost skatteintäkter och generella statsbidrag. Finansiering
med det nya tillfälliga generella statsbidraget för att förstärka det statliga stödet till
skolväsendet, den så kallade Skolmiljarden. Skolverket har 2021-06-30 meddelat om en
utökad satsning med ytterligare 250 mnkr. Förutsättningarna för fördelningen av bidraget till
landets kommuner är detsamma som vid föregående tillfälle och så även avsikten hur de ska
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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användas samt att medlen ska fördelas under 2021. Ekerös del av den utökade satsningen
utgör nästan 943 tkr.
Som återgetts i föregående ärende om tilläggsbudget klassificeras detta som ett generellt
statsbidrag i den externa redovisningen. Kommunens intäkt redovisas inom posten
skatteintäkter och generella bidrag. För att barn- och utbildningsnämndens ska kunna
tillgodogöra sig belopp behöver nämndens beslutade nettobudget för år 2021 öka.
Under förutsättningen att viljeinriktningen är densamma – att resurserna ska disponeras i sin
helhet i skolverksamheten - som vid det föregående fullmäktigebeslutet 2021-04-20, föreslås
att barn- och utbildningsnämnden får ytterligare tilläggsbudget år 2021 med 0,9 mnkr. Barnoch utbildningsnämnden beslutar om hur resurserna ska användas. På samma sätt som i
tidigare ärende om tilläggsbudget balanseras nämndens ökade nettokostnadsbudget med
ytterligare tilläggsbudget med samma belopp för budget skatteintäkter och generella bidrag.
Finansiering sker med erhållet bidrag. Årets resultat 2021 är fortsatt i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2020-11-19 § 109.

Beslutsunderlag





§85 KSau Förslag utökad tilläggsbudget 2021 till barn- och utbildningsnämnden
Protokoll BUN 2021-08-31 §44
Förslag utökad tilläggsbudget 2021 till barn- och utbildningsnämnden
§89 KS Förslag utökad tilläggsbudget 2021 till barn- och utbildningsnämnden

Expedieras till
Barn- och utbildningsnämnden
Revisorerna
Ekonomichef
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Motionssvar - motion om infrastruktur för GC-vägar (KS20/161)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som behandlad.
___
Reservationer
Liberalerna och Miljöpartiet inkommer med skriftliga reservationer. Vid justeringen av
protokollet finns ingen skriftlig reservation från Liberalerna.
Socialdemokraterna och Öpartiet reserverar sig.
___
Yrkanden
Hanna Svensson (S), Fredrik Ohls (L), Johan Hagland (L), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin
(MP) yrkar bifall till motionen.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar att motionens ska anses behandlad.
Beslutsgång
Ordföranden (M) konstaterar att en votering är begärd och ska genomföras. Ordföranden
ställer det liggande förslaget om att motionen ska anses behandlad mot förslaget att bifalla
motionen. Efter voteringen konstaterar ordföranden (M) att det liggande förlaget vann
omröstningen och kommunfullmäktige beslutar således att anse motionen behandlad.
Omröstning
Omröstning begärs av Ulrika Sandin (MP) och ska genomföras.
Omröstningsproposition
Den som yrkar att motionen ska anses behandlad röstar Ja.
Den som yrkar bifall till motionen röstar Nej.
Omröstningsresultat
20 ledamöter röstar Ja, 19 röstar Nej, 0 avstår. Ordföranden finner därmed att nämnden
beslutar enligt liggande förslag.
_____
Ajournering
Mötet ajourneras i 15 minuter på begäran av ordföranden (M).
_____
Yttrar sig i ärendet
Ulrika Sandin (MP)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Adam Reuterskiöld (M)
Fredrik Ohls (L)
Hanna Svensson (S)
Desirée Björk (Ö)
Johan Hagland (L)
Björn Osberg (MP)
Bernt Richloow (Ö)
___

Sammanfattning
Ulrika Sandin (Mp), Carl Ståhle (Mp) och Björn Osberg (Mp) har i en motion föreslagit att ge
uppdrag:
1. Att utreda möjligheten med en gång- och cykelväg hela vägen till norra Munsö;
2. Att utreda möjligheten med en gång- och cykelväg hela vägen till norra Färingsö;
3. Att besluta om en detaljplan för marken vid Winab inom nuvarande mandatperiod;
4. Att utreda möjligheten för färjeförbindelser mellan Färingsö och Munsö för passagerare
med och utan cykel;
5. Att använda stödet från regeringen budget i form av stadsmiljöavtalen för att anlägga nya
gång- och cykelvägar;
6. Att se över processen gällande Ekerö kommuns godkännande av TA-planer;
7. Att undersöka var det är rimligt att använda sig av byavägar och cykelgator i kommunen
och driva en sådan förändring om det är lämpligt.

Beslutsunderlag





Motion - om infrastruktur för GC-vägar
Motionssvar - Infrastruktur för gång och cykel
§91 KSau Motionssvar - motion om infrastruktur för GC-vägar
§97 KS Motionssvar - motion om infrastruktur för GC-vägar

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista: § 82
Ärende: Motionssvar - motion om infrastruktur för GC-vägar, KS20/161
Voteringslist(or)
Votering ärende nr 10
Ledamot

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

Adam Reuterskiöld (M), ledamot
Arnulf Langlet (M), ledamot
Göran Ahlquist (M), ledamot
Gunnar Mossberg (M), ledamot
Lena Gerby (M), ordförande
Helena Butén Langlet (M), ledamot
Dick Ullgren (M), 2:e vice ordförande
Liselotte Claussnitzer (M), ledamot
Ola Sandin (M), ledamot
Jan Runesten (M), ledamot
Ove Wallin (C), ledamot
Solveig Brunstedt (C), vice ordförande
Kjell-Erik Börjesson (C), ledamot
Sivert Åkerljung (KD), ledamot
Christina Blom Andersson (KD), ledamot
Niklas Ernback (KD), ledamot
Hanna Svensson (S), ledamot
Johan Hammarström (S), ledamot
Inger Andersen (S), ledamot
Lars Holmström (S), ledamot
Fredrik Ohls (L), ledamot
Eva Sydhoff Henriksen (L), ledamot
Johan Hagland (L), ledamot
Alexander Lind af Hageby (L), ledamot
Desirée Björk (Ö), ledamot
Bernt Richloow (Ö), ledamot
Robert Oberascher (Ö), ledamot
Elaine Adlertz (Ö), ledamot
Ulrika Sandin (MP), ledamot
Björn Osberg (MP), ledamot
Carl Ståhle (MP), ledamot
Cecilia Fors (SD), ledamot
Per Lönnestål (SD), ledamot

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Voteringslista
2021-10-05
Kommunfullmäktige

X

Jimmy Fors (SD), ledamot
Michael Lillman (V), ledamot
Kjell Öhrström (M), ersättare
Margareta Bohman (S), ersättare
Elisabeth Palm (S), ersättare
Gunilla Lindberg (L), ersättare
Resultat

X
X

20
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X
X
X
19

0

2021-10-05

Reservation - Infrastruktur för gång och cykel
Dnr KS20/161

Miljöpartiet reserverar sig mot att motionen anses vara behandlad. I motionssvaret
framkommer att bedömningen är att motionen ska anses behandlad genom att det ligger ett
uppdrag genom den beslutade trafikstrategin att en handlingsplan ska tas fram för att åtgärda
de att-satser som vi begär i vår motion. Vi menar dock att det är mycket osäkert att förslagen
verkligen kommer att verkställas med anledning av den långa period som har passerat sedan
den gamla gång- och cykelvägsplanen antogs (2014) och hur lite pengar som har avsatts i de
kommunala budgetar som har lagts sedan dess. Utifrån den argumentation som
Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld framförde i talarstolen på
kommunfullmäktige den 5 oktober stärker vår oro om att det inte finns en politisk vilja om att
genomdriva motionens att-satser.

Miljöpartiet yrkar bifall till motionen om förbättrad infrastruktur för gång och cykel med följande attsatser:

1. Att utreda möjligheten med en gång- och cykelväg hela vägen till norra Munsö
2. Att utreda möjligheten med en gång- och cykelväg hela vägen till norra Färingsö
3. Att besluta om en detaljplan för marken vid Winab inom nuvarande mandatperiod
4. Att utreda möjligheten för färjeförbindelser mellan Färingsö och Munsö för passagerare
med och utan cykel
5. Att använda stödet från regeringen budget i form av stadsmiljöavtalen för att anlägga nya
gång- och cykelvägar
6. Att se över processen gällande Ekerö kommuns godkännande av TA-planer
7. Att undersöka var det är rimligt att använda sig av byavägar och cykelgator i kommunen
och driva en sådan förändring om det är lämpligt.

Ulrika Sandin
Miljöpartiet de gröna

Carl Ståhle

Björn Osberg
Miljöpartiet de gröna
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§ 83

Motionssvar - motion om att införa ett kommunalt logistikcenter
(KS20/154)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
___
Reservationer
Miljöpartiet inkommer med en skriftlig reservation.
Socialdemokraterna och Öpartiet reserverar sig.
___
Yrkanden
Hanna Svensson (S), Alexander Lind af Hageby (L), Bernt Richloow (Ö) och Carl Ståhle (MP)
yrkar bifall till motionen.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden (M) konstaterar att en votering är begärd och ska genomföras. Ordföranden
ställer det liggande förslaget om att avslå motionen mot förslaget att bifalla motionen. Efter
voteringen konstaterar ordföranden (M) att det liggande förlaget vann omröstningen och
kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
Omröstning
Omröstning begärs av Carl Ståhle (MP) och ska genomföras.
Omröstningsproposition
Den som yrkar att avslå motionen röstar Ja.
Den som yrkar bifall till motionen röstar Nej.
Omröstningsresultat
20 ledamöter röstar Ja, 19 röstar Nej, 0 avstår. Ordföranden finner därmed att nämnden
beslutar enligt liggande förslag.
_____
Yttrar sig i ärendet
Carl Ståhle (MP)
Adam Reuterskiöld (M)
Alexander Lind af Hageby (L)
Bernt Richloow (Ö)
Hanna Svensson (S)
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
Miljöpartiet har inkommit med en motion angående utredning av ett möjligt införande av ett
kommunalt logistikcenter. Motionären yrkar på att kommunen ska:
1. Utreder möjligheten att inrätta ett kommunalt logistikcenter
2. Kartlägger antalet transporter till och från kommunens verksamheter
3. Kartlägger antalet transporter till och från varje hushåll avseende kommunal eller statlig
service såsom återvinning, post, tidningar eller mat till äldre.
4. Kartlägger hur många kilometer som en lastbil går per levererat kilo / kubikmeter

Beslutsunderlag





§92 KSau Motionssvar - motion om att införa ett kommunalt logistikcenter
Motionssvar - om att införa ett kommunalt logistikcenter
Motion - om att införa ett kommunalt logistikcenter
§98 KS Motionssvar - motion om att införa ett kommunalt logistikcenter

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista: § 83
Ärende: Motionssvar - motion om att införa ett kommunalt logistikcenter, KS20/154
Voteringslist(or)
Votering ärende nr 11
Ledamot

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

Adam Reuterskiöld (M), ledamot
Arnulf Langlet (M), ledamot
Göran Ahlquist (M), ledamot
Gunnar Mossberg (M), ledamot
Lena Gerby (M), ordförande
Helena Butén Langlet (M), ledamot
Dick Ullgren (M), 2:e vice ordförande
Liselotte Claussnitzer (M), ledamot
Ola Sandin (M), ledamot
Jan Runesten (M), ledamot
Ove Wallin (C), ledamot
Solveig Brunstedt (C), vice ordförande
Kjell-Erik Börjesson (C), ledamot
Sivert Åkerljung (KD), ledamot
Christina Blom Andersson (KD), ledamot
Niklas Ernback (KD), ledamot
Hanna Svensson (S), ledamot
Johan Hammarström (S), ledamot
Inger Andersen (S), ledamot
Lars Holmström (S), ledamot
Fredrik Ohls (L), ledamot
Eva Sydhoff Henriksen (L), ledamot
Johan Hagland (L), ledamot
Alexander Lind af Hageby (L), ledamot
Desirée Björk (Ö), ledamot
Bernt Richloow (Ö), ledamot
Robert Oberascher (Ö), ledamot
Elaine Adlertz (Ö), ledamot
Ulrika Sandin (MP), ledamot
Björn Osberg (MP), ledamot
Carl Ståhle (MP), ledamot
Cecilia Fors (SD), ledamot
Per Lönnestål (SD), ledamot

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X

Jimmy Fors (SD), ledamot
Michael Lillman (V), ledamot
Kjell Öhrström (M), ersättare
Margareta Bohman (S), ersättare
Elisabeth Palm (S), ersättare
Gunilla Lindberg (L), ersättare
Resultat

X
X

20
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X
X
X
19

0

Reservation – ärende 11 Kommunfullmäktige Ekerö 2021-10-05
Motion om att införa kommunalt logistikcenter
Miljöpartiet de gröna Ekerö vill härmed reservera sig mot beslutet att avslå motionen om att utreda
införandet av ett kommunalt logistikcenter
Mälaröarna har stora avstånd och består till stor del av landsbygd. Det innebär också dyra kostnader
för transporter och ofta begränsad service i ytterkanterna av kommunen. I allt större grad försvinner
service från ytterkanterna mycket beroende på den ökade distanshandeln men framför allt p.g.a.
avsaknad av samordning. De lokala centra som beskrivs i Översiktsplanen och ambitionen att man
ska kunna leva i dessa under alla faser i livet kräver att kommunen tar ett större ansvar för att livet,
just ska fungera i alla delar i kommunen.
Det är vad denna motion handlar om - att livet ska fungera i alla delar i kommunen
Kommunen har idag omfattande transporter till och från de anrättningar som ägs, drivs eller
finansieras med skattemedel. Det är alltså av högsta vikt att alla dessa transporter optimeras och
handlas upp på ett så ekonomiskt, logistiskt och miljömässigt bra sätt. Varje dag går leveranser av
mat och mediciner åt ena hållet och tvätt och återvinning åt andra hållet men i två helt olika
fordonsleveranser. Skolor får leveranser var och varannan dag bara för underhållet av sina
fastigheter.
I motionssvaret så bejakar man alla delar i motionen styrker dessutom den med exempel till varför
den är bra, inte bara för kommunens utveckling utan även ur ett ekonomiskt och ekologiskt
perspektiv. Och sen så avslår man. Märkligt.
Det är inte bara dåligt för miljön utan även för ekonomin att inte utreda en möjlighet som kan spara
7 miljoner om året Det är framför allt en Landsbygdsfientlig inställning och politik att inte ens
undersöka möjligheten till bättre transporter i hela kommunen så att lokala aktörer kan konkurrera i
upphandlingar. Vi behöver stärka servicen i hela kommunen så att landsbygden också kan vara med i
utvecklingen. Landsbygden måste också få nytta av ett transporteffektivt samhälle. Med
Ekeröalliansens inställning så är det just Landsbygden som blir lidande.
Det intressanta är att med en samordning kring leveranser kan vi styra när leveranserna stör trafiken
minst. Det är en hygienfaktor för en pendlande kommun som Ekerö att säkerställa att leveranser dels
inte bygger köer, men också att de inte fastnar i köerna. Jag trodde att just trafikfrågan var
Ekeröalliansens största prioritet! Tydligen inte när förslagen kommer från oppositionen
Resurserna finns! Det är alltså bara politisk vilja som saknas.
Motionen OCH Motionssvaret visar på inte bara de miljömässiga och ekonomiska vinsterna med
förslaget utan framför allt för att hela kommunen ska leva.
Vi hoppas innerligt att motionen återkommer i annan skepnad från den styrande Alliansen såsom bra
förslag ofta gör. Eller ska vi behöva vänta på ett maktskifte?

För Miljöpartiet de gröna 2021-10-05
Carl Ståhle

Ulrika Sandin

Björn Osberg
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§ 84

Motionssvar - motion världsarvscentrum - ett besökscenter till
kulturens ö-värld (KS20/147)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
___
Reservationer
Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig.
___
Yrkanden
Hanna Svensson (S), Gunilla Lindberg (L), Robert Oberascher (Ö) och Carl Ståhle (MP) yrkar
bifall till motionen.
Helena Butén Langlet (M) och Cecilia Fors (SD) yrkar att avslå motionen.
Beslutsgång
Ordföranden (M) konstaterar att en votering är begärd och ska genomföras. Ordföranden
ställer det liggande förslaget om att avslå motionen mot förslaget att bifalla motionen. Efter
voteringen konstaterar ordföranden (M) att det liggande förlaget vann omröstningen och
kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
Omröstning
Omröstning begärs av Gunilla Lindberg (L) och ska genomföras.
Omröstningsproposition
Den som yrkar att avslå motionen röstar Ja.
Den som yrkar bifall till motionen röstar Nej.
Omröstningsresultat
20 ledamöter röstar Ja, 19 röstar Nej, 0 avstår. Ordföranden finner därmed att nämnden
beslutar enligt liggande förslag.
___
Yttrar sig i ärendet
Gunilla Lindberg (L)
Helena Butén Langlet (M)
Robert Oberascher (Ö)
Carl Ståhle (MP)
Fredrik Ohls (L)
Hanna Svensson (S)
Cecilia Fors (SD)
Ove Wallin (C)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Björn Osberg (MP)
Sivert Åkerljung (KD)
Desirée Björk (Ö)
___

Sammanfattning
Ingegerd Danielson och Gunilla Lindberg (L) har 2020-09-27 ställt en motion till
kommunfullmäktige om att inrätta ett besökscentrum eller ett ”världsarvscentrum” i Ekerö
kommun. Motionärerna menar att de flesta turister endast besöker Drottningholm eller
Birka och att det behövs en bättre utformad vägvisning till fler intressanta platser i
kommunen. Besökscentret ska vara miljömässigt byggt, strategiskt placerat och fungera som
en informationspunkt för kultur- och friluftsliv i kommunen.
Det pågår för närvarande ett utvecklingsarbete för att inrätta ett besökscentrum vid
Hovgården på Adelsö. Besökscentret kommer att inrymmas i en del av
hembygdsgården som under 2021 förvärvats av Ekerö bostäder. Besökscentret, som ska
utformas i nära samverkan med det lokala civilsamhället och näringslivet, ska tillhandahålla
information om världsarvet samt intilliggande intressanta kulturmiljöer. På platsen kommer
det även finnas möjlighet att distribuera informationsmaterial om andra besöksmål i
kommunen. På längre sikt är ambitionen att knyta ihop arbete, samverkan och information
om de två världsarven i Ekerö kommun.
För närvarande pågår rekrytering av en projektledare som under ett år ska leda arbetet med
att utveckla besökscentret och möjliggöra för samverkan med de olika
intressenterna. Projektledaren beräknas vara på plats i september 2021. Ett preliminärt
inrett
besökscentrum öppnar dock redan den 21 juni 2021.
För arbetet har kommunfullmäktige avsatt 250 tkr från budgetmarginalen. Kultur- och
fritidsnämnden avsätter ytterligare 50 tkr för insatsen. Kultur- och fritidsförvaltningen har
för projektet sökt och beviljats 300 tkr från Region Stockholm och 330 tkr från
Riksantikvarieämbetet.
Med anledning av pågående nämnda utvecklingsarbete, dess förväntade tillgängliggörande
av intressanta kulturmiljöer på Adelsö samt ett sparbeting på cirka 860 tkr för 2022 ser vi
inte att det finns utrymme att utveckla ytterligare ett besökscentrum för hela Ekerö
kommun. Ambitionen att utveckla ett världsarvcentrum anses dock besvarad.

Beslutsunderlag





Motion - världsarvscentrum
§ 38 KFN Motionssvar - Besökscentrum till Kulturens övärld
§93 KSau Motionssvar - Motion världsarvscentrum - ett besökscenter till kulturens ö-värld
§99 KS Motionssvar - motion världsarvscentrum - ett besökscenter till kulturens ö-värld

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista: § 84
Ärende: Motionssvar - motion världsarvscentrum - ett besökscenter till kulturens ö-värld,
KS20/147
Voteringslist(or)
Votering ärende nr 12
Ledamot

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

Adam Reuterskiöld (M), ledamot
Arnulf Langlet (M), ledamot
Göran Ahlquist (M), ledamot
Gunnar Mossberg (M), ledamot
Lena Gerby (M), ordförande
Helena Butén Langlet (M), ledamot
Dick Ullgren (M), 2:e vice ordförande
Liselotte Claussnitzer (M), ledamot
Ola Sandin (M), ledamot
Jan Runesten (M), ledamot
Ove Wallin (C), ledamot
Solveig Brunstedt (C), vice ordförande
Kjell-Erik Börjesson (C), ledamot
Sivert Åkerljung (KD), ledamot
Christina Blom Andersson (KD), ledamot
Niklas Ernback (KD), ledamot
Hanna Svensson (S), ledamot
Johan Hammarström (S), ledamot
Inger Andersen (S), ledamot
Lars Holmström (S), ledamot
Fredrik Ohls (L), ledamot
Eva Sydhoff Henriksen (L), ledamot
Johan Hagland (L), ledamot
Alexander Lind af Hageby (L), ledamot
Desirée Björk (Ö), ledamot
Bernt Richloow (Ö), ledamot
Robert Oberascher (Ö), ledamot
Elaine Adlertz (Ö), ledamot
Ulrika Sandin (MP), ledamot
Björn Osberg (MP), ledamot
Carl Ståhle (MP), ledamot
Cecilia Fors (SD), ledamot

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X

Per Lönnestål (SD), ledamot
Jimmy Fors (SD), ledamot
Michael Lillman (V), ledamot
Kjell Öhrström (M), ersättare
Margareta Bohman (S), ersättare
Elisabeth Palm (S), ersättare
Gunilla Lindberg (L), ersättare
Resultat

X
X

20
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X
X
X
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§ 85

Motionssvar - motion - Inför Sportotek i Ekerö! (KS20/144)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
___
Reservationer
Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig.
___
Yrkanden
Hanna Svensson (S), Fredrik Ohls (L), Robert Oberascher (Ö) och Ulrika Sandin (MP) yrkar
bifall till motionen.
Helena Butén Langlet (M) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer yrkanden under proposition och finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
___
Yttrar sig i ärendet
Hanna Svensson (S)
Helena Butén Langlet (M)
Fredrik Ohls (L)
Ulrika Sandin (MP)
Gunilla Lindberg (L)
Björn Osberg (MP)
Robert Oberascher (Ö)
___

Sammanfattning
Socialdemokraterna och Liberalerna inkom med varsin motion under hösten 2020, där de
föreslår att kommunen utreder möjligheterna att inrätta ett centrum för utlåning av sport
och
fritidsutrustning, samt att kommunen får uppdraget att inrätta en sådan verksamhet.
Motionärerna drar paralleller till kommunbibliotekens framväxt under början av 1900-talet.
På samma sätt vill de genom utlåning av sportutrustning bidra till att ge fler människor
tillgång till lek och en aktiv fritid.
Allt fler kommuner startar utlåningsverksamheter för sportutrustning. Mer än en tredjedel
av Sveriges kommuner har sådan verksamhet. Syftet är att få fler människor i fysisk aktivitet
genom att sänka trösklarna till aktiviteter, vilket görs med lättillgänglig utrustning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommuner som driver utlåningsverksamhet gör det genom så kallade Sportotek eller
Fritidsbanker. Ett Sportotek är en fristående verksamhet som varje kommun självständigt
driver medan Fritidsbanken är en rikstäckande ideell organisation som erbjuder ett färdigt
koncept.
I utredningen som Kultur- och fritidsstaben gjort framkommer att förutsättningarna för ett
Sportotek eller Fritidsbank för en kommun av Ekerös storlek är: en centralt liggande lokal på
ca 200 kvadratmeter och en heltidsanställd samordnare. Totalt uppgår den årliga budgeten
till ca en miljon kronor. Uppskattningen baseras på andra kommuners budget för
motsvarande verksamhet.
I Kultur- och fritidsnämndens inriktningsbudget för 2022 finns ett sparbeting på ca 860 tkr.
Det finns inte utrymme för Kultur- och fritidsnämndens budget att inrymma en
utlåningsverksamhet inom nuvarande budgetramar.
Civilsamhället arrangerar vid olika tillfällen bytardagar där möjlighet finns att få tag på
sportutrustning och behovet av en sådan verksamhet kan delvis mötas därigenom.

Beslutsunderlag





§ 37 KFN Motionssvar - Utlåning av sport- och fritidsutrusning, Sportotek
Motion angående lekredskap för barn med funktionshinder
§94 KSau Motionssvar - Motion - Inför Sportotek i Ekerö!
§100 KS Motionssvar - motion - Inför Sportotek i Ekerö!

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Motionssvar - motion - Undersök möjligheten att skapa ett
centrum för utlåning av sport- och fritidsutrustning- en
Fritidsbank (KS20/148)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
___
Reservationer
Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig.
___
Yrkanden
Hanna Svensson (S), Fredrik Ohls (L), Robert Oberascher (Ö) och Ulrika Sandin (MP)
yrkar bifall till motionen.
Helena Butén Langlet (M) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden (M) konstaterar att en votering är begärd och ska genomföras. Ordföranden
ställer det liggande förslaget om att avslå motionen mot förslaget att bifalla motionen. Efter
voteringen konstaterar ordföranden (M) att det liggande förlaget vann omröstningen och
kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
Omröstning
Omröstning begärs av Fredrik Ohls (L) och ska genomföras.
Omröstningsproposition
Den som yrkar att avslå motionen röstar Ja.
Den som yrkar bifall till motionen röstar Nej.
Omröstningsresultat
20 ledamöter röstar Ja, 19 röstar Nej, 0 avstår. Ordföranden finner därmed att nämnden
beslutar enligt liggande förslag.
____
Yttrar sig i ärendet
Fredrik Ohls (L)
Helena Butén Langlet (M)
Johan Hagland (L)
Ulrika Sandin (MP)
Hanna Svensson (S)
Robert Oberascher (Ö)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Eva Sydhoff Henriksen (L)
Björn Osberg (MP)
Adam Reuterskiöld (M)
Ove Wallin (C)
___

Sammanfattning
Socialdemokraterna och Liberalerna inkom med varsin motion under hösten 2020, där de
föreslår att kommunen utreder möjligheterna att inrätta ett centrum för utlåning av sport
och
fritidsutrustning, samt att kommunen får uppdraget att inrätta en sådan verksamhet.
Motionärerna drar paralleller till kommunbibliotekens framväxt under början av 1900-talet.
På samma sätt vill de genom utlåning av sportutrustning bidra till att ge fler människor
tillgång till lek och en aktiv fritid.
Allt fler kommuner startar utlåningsverksamheter för sportutrustning. Mer än en tredjedel
av Sveriges kommuner har sådan verksamhet. Syftet är att få fler människor i fysisk aktivitet
genom att sänka trösklarna till aktiviteter, vilket görs med lättillgänglig utrustning.
Kommuner som driver utlåningsverksamhet gör det genom så kallade Sportotek eller
Fritidsbanker. Ett Sportotek är en fristående verksamhet som varje kommun självständigt
driver medan Fritidsbanken är en rikstäckande ideell organisation som erbjuder ett färdigt
koncept.
I utredningen som Kultur- och fritidsstaben gjort framkommer att förutsättningarna för ett
Sportotek eller Fritidsbank för en kommun av Ekerös storlek är: en centralt liggande lokal på
ca 200 kvadratmeter och en heltidsanställd samordnare. Totalt uppgår den årliga budgeten
till ca en miljon kronor. Uppskattningen baseras på andra kommuners budget för
motsvarande verksamhet.
I Kultur- och fritidsnämndens inriktningsbudget för 2022 finns ett sparbeting på ca 860 tkr.
Det finns inte utrymme för Kultur- och fritidsnämndens budget att inrymma en
utlåningsverksamhet inom nuvarande budgetramar.
Civilsamhället arrangerar vid olika tillfällen bytardagar där möjlighet finns att få tag på
sportutrustning och behovet av en sådan verksamhet kan delvis mötas därigenom.

Beslutsunderlag





Motion - Undersök möjligheten att skapa ett centrum för utlåning av sport- och
fritidsutrustning- en Fritidsbank
§ 36 KFN Motionssvar - Utlåning av sport- och fritidsutrustning, Fritidsbank
§95 KSau Motionssvar - Motion - Undersök möjligheten att skapa ett centrum för utlåning av
sport- och fritidsutrustning- en Fritidsbank
§101 KS Motionssvar - motion - Undersök möjligheten att skapa ett centrum för utlåning av
sport- och fritidsutrustning- en Fritidsbank

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista: § 86
Ärende: Motionssvar - motion - Undersök möjligheten att skapa ett centrum för utlåning av
sport- och fritidsutrustning- en Fritidsbank, KS20/148
Voteringslist(or)
Votering ärende nr 14
Ledamot

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

Adam Reuterskiöld (M), ledamot
Arnulf Langlet (M), ledamot
Göran Ahlquist (M), ledamot
Gunnar Mossberg (M), ledamot
Lena Gerby (M), ordförande
Helena Butén Langlet (M), ledamot
Dick Ullgren (M), 2:e vice ordförande
Liselotte Claussnitzer (M), ledamot
Ola Sandin (M), ledamot
Jan Runesten (M), ledamot
Ove Wallin (C), ledamot
Solveig Brunstedt (C), vice ordförande
Kjell-Erik Börjesson (C), ledamot
Sivert Åkerljung (KD), ledamot
Christina Blom Andersson (KD), ledamot
Niklas Ernback (KD), ledamot
Hanna Svensson (S), ledamot
Johan Hammarström (S), ledamot
Inger Andersen (S), ledamot
Lars Holmström (S), ledamot
Fredrik Ohls (L), ledamot
Eva Sydhoff Henriksen (L), ledamot
Johan Hagland (L), ledamot
Alexander Lind af Hageby (L), ledamot
Desirée Björk (Ö), ledamot
Bernt Richloow (Ö), ledamot
Robert Oberascher (Ö), ledamot
Elaine Adlertz (Ö), ledamot
Ulrika Sandin (MP), ledamot
Björn Osberg (MP), ledamot
Carl Ståhle (MP), ledamot
Cecilia Fors (SD), ledamot

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X

Per Lönnestål (SD), ledamot
Jimmy Fors (SD), ledamot
Michael Lillman (V), ledamot
Kjell Öhrström (M), ersättare
Margareta Bohman (S), ersättare
Elisabeth Palm (S), ersättare
Gunilla Lindberg (L), ersättare
Resultat

X
X

20

Sida 39 av 50

X
X
X
19

0

Sammanträdesprotokoll
2021-10-05

Kommunfullmäktige
§ 87

Motionssvar - motion - införande av ett årligt barn- och
ungdomsbokslut (KS20/164)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
___
Reservationer
Öpartiet inkommer med en skriftlig reservation.
Miljöpartiet reserverar sig.
___
Yrkanden
Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till motionen.
Sivert Åkerljung (KD) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden (M) konstaterar att en votering är begärd och ska genomföras. Ordföranden
ställer det liggande förslaget om att avslå motionen mot förslaget att bifalla motionen. Efter
voteringen konstaterar ordföranden (M) att det liggande förlaget vann omröstningen och
kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
Omröstning
Omröstning begärs av Desirée Björk (Ö) och ska genomföras.
Omröstningsproposition
Den som yrkar att avslå motionen röstar Ja.
Den som yrkar bifall till motionen röstar Nej.
Omröstningsresultat
31 ledamöter röstar Ja, 8 röstar Nej, 0 avstår. Ordföranden finner därmed att nämnden
beslutar enligt liggande förslag.
____
Yttrar sig i ärendet
Desirée Björk (Ö)
Sivert Åkerljung (KD)
Ulrika Sandin (MP)
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
Desirée Björk, Bernt Richloow, Robert Oberascher och Elaine Adlertz från Öpartiet har i en
motion från 2020 föreslagit att Ekerö kommun ska införa ett årligt barn- och
ungdomsbokslut. Utifrån barn- och ungdomsbokslutet ska konsekvenserna för beslut fattade
av kommunen granskas.
Yrkandet från Öpartiet lyder:
”Att Ekerö kommun skall införa ett årligt barn- och ungdomsbokslut där konsekvenserna för
beslut som kommunen fattar värderas utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.”

Beslutsunderlag





Motion - införande av ett årligt barn- och ungdomsbokslut
Motionssvar - Införande av ett årligt barn- och ungdomsbokslut
§96 KSau Motionssvar - Motion - införande av ett årligt barn- och ungdomsbokslut
§102 KS Motionssvar - motion - införande av ett årligt barn- och ungdomsbokslut

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista: § 87
Ärende: Motionssvar - motion - införande av ett årligt barn- och ungdomsbokslut, KS20/164
Voteringslist(or)
Votering ärende nr 15
Ledamot

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

Adam Reuterskiöld (M), ledamot
Arnulf Langlet (M), ledamot
Göran Ahlquist (M), ledamot
Gunnar Mossberg (M), ledamot
Lena Gerby (M), ordförande
Helena Butén Langlet (M), ledamot
Dick Ullgren (M), 2:e vice ordförande
Liselotte Claussnitzer (M), ledamot
Ola Sandin (M), ledamot
Jan Runesten (M), ledamot
Ove Wallin (C), ledamot
Solveig Brunstedt (C), vice ordförande
Kjell-Erik Börjesson (C), ledamot
Sivert Åkerljung (KD), ledamot
Christina Blom Andersson (KD), ledamot
Niklas Ernback (KD), ledamot
Hanna Svensson (S), ledamot
Johan Hammarström (S), ledamot
Inger Andersen (S), ledamot
Lars Holmström (S), ledamot
Fredrik Ohls (L), ledamot
Eva Sydhoff Henriksen (L), ledamot
Johan Hagland (L), ledamot
Alexander Lind af Hageby (L), ledamot
Desirée Björk (Ö), ledamot
Bernt Richloow (Ö), ledamot
Robert Oberascher (Ö), ledamot
Elaine Adlertz (Ö), ledamot
Ulrika Sandin (MP), ledamot
Björn Osberg (MP), ledamot
Carl Ståhle (MP), ledamot
Cecilia Fors (SD), ledamot
Per Lönnestål (SD), ledamot

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X

Jimmy Fors (SD), ledamot
Michael Lillman (V), ledamot
Kjell Öhrström (M), ersättare
Margareta Bohman (S), ersättare
Elisabeth Palm (S), ersättare
Gunilla Lindberg (L), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
31
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Ekerö 8 oktober 2021
Reservation vid Kommunfullmäktige den 5 oktober i ärende- MotionssvarInförande av ett årligt barn-och ungdomsbokslut.
Dnr KS20/164
Vi anser att det bör vara en självklart att barn och ungdomar bereds plats i diskussionen om
framtid och tillväxt. Det är de unga som är framtiden. Genom att satsa på barn och ungdomar
och se på hur besluten påverkar dem ser vi också framåt och skapar tillväxt.
Flera kommuner runt om i Sverige gör idag barn- och ungdomsbokslut där samtliga
kommunala verksamheter årligen utvärderas utifrån aspekten ”ungdomars perspektiv”
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) tog redan 2003 fram en enkät,
”Lupp” (Lokala uppföljningar av ungdomspolitiken), som nu används av allt fler kommuner
och hela regioner. Den har komplitteras med ”Unga direkt”, en metod som tagits fram av
Barnombudsmannen, där kärnan är att man på allvar lyssnar till vad barn och unga har att
säga.
Sedan årsskiftet har Barnkonventionen blivit lag och vi har sett att det inte alltid görs en
fullständig barnkonsekvensanalys, ej heller att barn och unga tillfrågats i redovisade
barnkonsekvensanalyser, trots att det påverkar dem. Vilket vi ser mycket allvarligt på. Vi
finner det därför än mer viktigt att det görs årliga barn- och ungdomsbokslut.
I svaret hänvisas till att förvaltningen bedömer utifrån det att det nuvarande arbetet och
utvärderingarna av verksamhet och beslut som berör barn och ungdomar är tillräckliga, samt
att Ekerö kommuns styrmodell och nuvarande arbetssätt är tillräcklig för att kunna planera
och följa upp verksamheten.
Öpartiet delar ju inte ert ställningstagande. Under ett år tas det väldigt många politiska beslut
som självfallet påverkar barn och ungdomar i någon utsträckning.
Ett årligt Barn- och ungdomsbokslut skulle på ett mer systematiskt sätt tydlig och synliggöra
besluten utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv än vad som sker idag.
Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss mot att vårt yrkande inte bifölls.
För Öpartiet
Desirée Björk

Bernt Richloow

Robert Oberascher
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§ 88

Motionssvar - motion om att införa integrationsplikt i Ekerö
kommun enligt Vellingemodellen (KS20/153)
Beslut
Bordläggning
Kommunfullmäktige beslutar på ordförandens (M) förslag att bordlägga ärendet.
___
Reservationer
Christina Blom Andersson (KD) reserverar sig.
___
Yttrar sig i ärendet
Christina Blom Andersson (KD).

Sammanfattning
Jimmy Fors (SD), Cecilia Fors (SD) och Per Lönnestål (SD) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige där de yrkar att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att verka för ett
införande av integrationsplikt, anpassad till Ekerö kommun enligt Vellingemodellen.
Motionärerna yrkar vidare att berörd förvaltning ska få i uppdrag att utforma ett test som
bygger på Vellingemodellen.
Ärendet har beretts gemensamt av socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag





Motion - om att införa integrationsplikt i Ekerö kommun enligt Vellingemodellen
Motionssvar - Motion om att införa integrationsplikt i Ekerö kommun enligt Vellingemodellen
§97 KSau Motionssvar - Motion om att införa integrationsplikt i Ekerö kommun enligt
Vellingemodellen
§103 KS Motionssvar - motion om att införa integrationsplikt i Ekerö kommun enligt
Vellingemodellen

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Motionssvar - motion om att införa språktest/arbetsprov för
nyanställningar inom äldreomsorgen (KS20/146)
Beslut
Bordläggning
Kommunfullmäktige beslutar på ordförandens (M) förslag att bordlägga ärendet.

Sammanfattning
Per Lönnestål (SD), Jimmy Fors (SD) och Cecilia Fors (SD) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige där de yrkar att kommunen ska införa språktest/arbetsprov för
nyanställningar inom äldreomsorgen. Vidare yrkar motionärerna att språktest/arbetsprov
ska införas för personal vid upphandling med bemanningsföretag inom äldreomsorgen.
Slutligen yrkar motionärerna att kommunen så långt som möjligt bör kunna erbjuda personal
som talar finska, meänkieli eller samiska vid behov inom äldreomsorgen. Motionen har
remitterats till socialnämnden för beredning.
Socialförvaltningens bedömning är att de kontroller, baserade på socialnämndens fastställda
krav, som görs av sökandes språkkunskaper vid nyanställningar inom äldreomsorgen är
tillräckliga för att säkerställa att de anställda behärskar svenska språket i tal och skrift på den
nivå som krävs för att kunna utföra arbetet på ett adekvat sätt.
Vidare bedömer socialförvaltningen att även kraven i ramavtalet avseende
bemanningstjänster är tillräckliga för att kunna säkerställa att bemanningspersonal har
erforderliga kunskaper i svenska språket.
Slutligen bedömer socialförvaltningen att de bedömningar som görs inför varje
nyrekrytering, av vilken kompetens som ska anses kvalificerande och meriterande i
förhållande till de behov som finns hos brukarna, är tillräckliga för att säkerställa att brukare
som talar något av minoritetsspråken så långt som möjligt ska kunna erbjudas personal med
sådana språkkunskaper.
Sammantaget gör socialförvaltningen bedömningen att motionen bör anses behandlad.

Beslutsunderlag





Motion - om att införa språkkrav inom äldreomsorgen
§ 73 SN 2021-06-02 Motionssvar – Motion om att införa språktest/arbetsprov för
nyanställningar inom äldreomsorgen
§98 KSau Motionssvar - motion om att införa språktest/arbetsprov för nyanställningar inom
äldreomsorgen
§104 KS Motionssvar - motion om att införa språktest/arbetsprov för nyanställningar inom
äldreomsorgen

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Motionssvar - motion om återinförande av grovsophämtning
(KS20/165)
Beslut
Bordläggning
Kommunfullmäktige beslutar på ordförandens (M) förslag att bordlägga ärendet.

Sammanfattning
Motionen innebär ett förslag att återinföra grovsopshämtning i kommunens ytterområden.
Teknik- och exploateringsenheten menar att ett sådant återinförande går emot målen om
arbetsmiljö och avfallsomhändertagande i kommunens avfallsplan.

Beslutsunderlag





§46 TN Motion - återinförande av grovsopshämtning, Öpartiet
§162 KSau Motion - om återinförande av grovsophämtning
Motion - återinförande av grovsopshämtning
§81 KS Motionssvar - Motion om återinförande av grovsophämtning

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 49 av 50

Sammanträdesprotokoll
2021-10-05

Kommunfullmäktige
§ 91

Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2021
(KS21/42)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Sammanfattning
Nedan följer en sammanfattad rapport över gynnande beslut, enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen och 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade som ej
verkställts inom tre månader från beslut. Rapporten avser uppgifter per 2021-03-31 och
gäller beslut som socialnämnden ansvarar för.
Med anledning av rådande pandemin med covid-19 ska kommunens rapportering av ej
verkställda beslut ske som vanligt, i enlighet med den rapporteringsskyldighet som följer av
lag. Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har inte möjlighet att göra några avsteg från
kommunens rapporteringsskyldighet. Om kommunen gör förändringar i verkställigheten av
beslut på grund av covid-19 ska kommunen tydligt ange orsak, samt om den enskilde fått
andra insatser i avvaktan på verkställighet ska det framgå. IVO kommer beakta det gällande
läget vid bedömning av hur kommunen arbetat med att verkställa beslutet.

Beslutsunderlag




§ 81 SN 2021-06-02 Rapportering enl 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS – per sista mars
2021
§99 KSau Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2021
§106 KS Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2021

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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