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Christina Hedberg
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Sara Gahm (Distans) §§90-91
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Julia Uhrdin (Distans) §§94-95
Holger Nilsson (Distans) §96
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Pia Ottander §§85-102, §§104-108
Katinka Madsen (Distans) §§88-89
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Justerandes sign

Sammanträdesplan för planutskottet, kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022
Revidering av Södertörns brandförsvarsförbunds förbundsordning
Förslag till nya valdistrikt i Ekerö kommun i de allmänna valen 2022
reviderad 2021-09-07
Resultatindikation per juli 2021
Förslag utökad tilläggsbudget 2021 till barn- och utbildningsnämnden
Nyttjanderättsavtal bergvärme - Tappsund 1.63
Skyddsjakt inom kommunens markinnehav
Remissyttrande Sjötrafikutredning 2
Yttrande Kollektivtrafikplan 2050 (remisshandling)
Planbesked för Stenby 7:1, Adelsö
Beslut om planuppdrag för del av Tappström 2:1
Kravspecifikation för Ilända 1:6 (Tufa Marin)
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
Ordförandeförslag - Återuppta ansökan om medlemskap i SYVAB
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2021
Redovisning av delegationsbeslut
Anmälningar för kännedom

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Sammanträdesplan för planutskottet, kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022
(KS21/216)
Beslut
1. Kommunstyrelsen noterar förslaget till sammanträdestider för planutskottet 2022.
Måndagar kl 14:30 i Colosseum, om inget annat anges.
Planutskottets sammanträdestider 2022:
2022-01-31
2022-03-21
2022-04-20, ons
2022-05-16
2022-05-30
2022-10-03
2022-10-17
2022-11-07
2022-12-12
2. Kommunstyrelsen antar sammanträdestider för kommunstyrelsens sammanträden 2022.
Tisdagar kl. 16.00 i Debatten, om inget annat anges.
Kommunstyrelsens sammanträdestider 2022:
2022-02-15
2022-04-05
2022-05-11, ons
2022-06-07
2022-06-21, 14.00
2021-10-18, 14:00
2022-10-31, mån
2022-11-29
2023-01-24
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta sammanträdestider för
kommunfullmäktiges sammanträden 2022. Tisdagar kl. 18.00 i Mälarökyrkan, om inget annat
anges.
Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2022:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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

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

Expedieras till
Nämnderna
Förvaltningarna
Planutskottet
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Revidering av Södertörns brandförsvarsförbunds
förbundsordning (KS21/163)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till reviderad
förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund med ikraftträdande 2022-01-01.

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

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Förslag till nya valdistrikt i Ekerö kommun i de allmänna valen
2022 reviderad 2021-09-07 (KS21/217)
Beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att föreslå Länsstyrelsen att fastställa
valdistriktsindelningen i enlighet med valnämndens förslag.
___
Särskilt yttrande
Ulrika Sandin (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.
___

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 föra 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
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
PM – beskrivning per distrikt
Kartor - förslag till valdistriktsindelning 2021-08-19
Tabell - Valdistrikt förändringskolumner, rev 2021-08-27

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till
Länsstyrelsen i Stockholm
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-08-26

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.
Fredrik Zandrén, Miljöpartiet de gröna på Mälaröarna
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§ 88

Resultatindikation per juli 2021 (KS21/15)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar att Ekerö kommuns positiva ekonomiska resultat för perioden är
95,3 mnkr samt prognos årets resultat 82,1 mnkr och balanskravsresultat 70,8 mnkr.

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för perioden januari-juli 2021 är positivt med 95,3 mnkr (8,7 %)
och överstiger det budgeterade resultatet 27,3 mnkr (2,6 %) med 68 mnkr. Det förbättrade
positiva resultatet för perioden är en följd av högre skatteintäkter 26,2 mnkr och
försäljningar 11,3 mnkr som redovisas inom finansnettot. Verksamheten sammantaget
bidrar med 29,7 mnkr i för perioden lägre nettokostnad jämfört periodens budget.
Ekerö kommuns ekonomiska prognos vid utgången av år 2021 bedöms till ett positivt
resultat 82,1 mnkr motsvarande 4,4 % av summa skatteintäkter och generella bidrag. Positiv
avvikelse med 36,4 mnkr jämfört budgeterat resultat 45,7 mnkr (2,5 %).
Helt avgörande för resultatet är 44 mnkr högre skatteintäkter 2021. Prognosen baseras på
SKR:s antaganden 26 augusti om tillväxten 2020–2021 i rikets skatteunderlag. Resultatet
påverkas även positivt av intäkterna från genomförda försäljningar av bostadsrätter.
Prognosticerat resultat påverkas negativt av 19,5 mnkr högre verksamhetskostnader. Den
främsta orsaken är att 14 mnkr som engångskostnad belastar resultatet när pensionsskulden
beräknas med de beslutade nya parametrarna. I prognosen ingår även utrangering av
anläggningar och högre kostnader för rivningar utöver budget.
Det prognosticerade balanskravsresultatet är 70,8 mnkr eller 3,8 % och är 25,1 mnkr högre
än budgeterat årets resultat.

Beslutsunderlag




Resultatindikation per juli 2021
Bilaga Tabell Resultatindikation per juli 2021
§84 KSau Resultatindikation per juli 2021

Expedieras till
Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Förslag utökad tilläggsbudget 2021 till barn- och
utbildningsnämnden (KS21/64)
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 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. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att finansieringen av den
kompletterande tilläggsbudgeten 2021 finansieras med det utökade tillfälliga generella
statsbidraget som Ekerö kommun har mottagit.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 2021 års budget för
skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 943 tkr till totalt 1 825 687 tkr.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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.

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
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
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Nyttjanderättsavtal bergvärme - Tappsund 1.63 (KS21/203)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtalet.
___
Reservationer
Fredrik Ohls (L), Alexander Lind af Hageby (L) inkommer med en skriftlig reservation.
Desirée Björk (Ö) reserverar sig.
___
Yrkanden
Fredrik Ohls (L) och Desirée Björk (Ö) yrkar avslag.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.
____
Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt liggande förslag.
____

Sammanfattning
Anläggaren önskar tillstånd att borra för bergvärme till fastigheten Tappsund 1:63. Enda
möjligheten är att påbörja borrningen i kommunens allmänna platsmark (Tappsund 1:1) som
angränsar Tappsund 1:63. Kommunen och flera andra ledningsägare har ledningar i området
och stor försiktighet måste iakttas vid arbetets utförande. De nytillkomna bergvärmehålen
ska komplettera två redan befintliga borrhål. Nyttjanderättsavtalet ska även omfatta rätten
till de två befintliga borrhålen i anslutning till nytillkomna borrhål.
Överenskommen engångsersättning för markupplåtelsen är 10 000 kronor. Ersättningen
skall erläggas senast 1 månad efter det att detta avtal undertecknats av parterna. Sker
betalning därefter betalas även dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt räntelagen till
betalning sker.
Avtalstiden utgör 10 år räknat från den dag detta avtal undertecknas av bägge parter.
Avtalstiden förlängs därefter med 5 år i taget om uppsägning ej sker senast ett år före
avtalstidens utgång.

Beslutsunderlag



Nyttjanderättsavtal bergvärme - Tappsund 1.63
§87 KSau Nyttjanderättsavtal bergvärme - Tappsund 1.63

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till
Teknik- och exploateringsenheten
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nyttjanderättsavtal bergvärme - Tappsund 1:63
Skriftlig reservation från Liberalerna Ekerö
Vi Liberaler yrkade att detta ärende skulle avslås

Kommunen har satsat tiotals miljoner på ett närvärmenät i Ekerö centrum via Wasa värme/Solör
bioenergi. Hela affärsidén med den satsningen var att den skulle både vara ekonomiskt lönsam för
kommunen samt vara en miljösatsning iom att värmen som produceras av flis kan anses vara en
koldioxidneutral värmeframställning. I de ekonomiska kalkylerna för satsningen var att hela Ekerö
centrum skulle kunna försörjas av närvärmeverket i Brygga. Det är därför med oro vi Liberaler ser att
företag nu söker andra uppvärmningslösningar för sina fastigheter i centrum. Det är en indikation på att
förhandlingarna inte har gått bra. Om fastighetsägare satsar på andra uppvärmningsformer kommer de
att dröja decennier innan en ny förhandling om att ansluta sig till närvärmen kommer ske. Risken är att
kommunens satsning på ett närvärmenät kan generera förluster eller mycket höga kostnader för de som
anslutit sig. Vi Liberaler uppmanar därför kommunens representanter i Wasa värme/Solör bioenergi att
se över prissättningsstrategin för närvärmen. Det som erbjuds fastighetsägare måste vara
konkurrenskraftigt.
Frågan är då hur kommunen ska ställa sig till denna förfrågan från fastighetsägaren av Tappsund 1:63 att
få borra energibrunnar på kommunens mark. Vad vi kan förstå finns det ingen bra plats på
fastighetsägarens egen fastighet och mer lämpligt vore på kommunens mark. En engångsersättning på
10 tusen skulle utgå till kommunen. Detta är en liten ersättning som på intet sätt kan uppväga de
förluster som kommunen kan få genom att tappa en presumptiv närvärmekund. I handlingarna framgår
även att fastighetsägaren skulle överta rätten till två befintliga borrhål, bara dessa borrhål har väl ett
värde långt över 10 tusen. Det gör att affären ser ännu mer ofördelaktig ut för kommunen.
Man bör även betänka att det kan röra sig om ett rätt stort energiuttag ur marken då fastigheten är rätt
stor. Detta kommer innebära att flera borrhål borras. Hur många framgår inte av nyttjanderättsavtalet.
Det kommer bli omöjligt för kommunen att göra egna borrhål för energiuttag med en viss radie runt de
planerade energibrunnarna. Denna rätt avsäger sig kommunen under överskådlig tid.
Det kan också vara värt att beakta att bioenergianvändning i kommunen som uppvärmning kapar
effekttoppar inom el vilket är bra då kommunen och Stockholmsområdet har eleffektbrist kalla
vinterdagar.

Sida 17 av 59

Sammanfattningsvis landar vi Liberaler till ett nekande till denna begäran om ett nyttjanderättsavtal.
Kommunen ska inte sätta krokben för sig själv och man ska ta ut marknadsmässiga priser. Visst ska
kommunen som ett grundackord vara positiv och hjälpa företag och kommuninnevånare i så hög grad
det går. I det här fallet är de negativa konsekvenserna för kommunen för stora.

För Liberalerna Ekerö

Fredrik Ohls
Fredrik Ohls

Alexander Lind af Hageby
Alexander Lind af Hageby

Johan Andrade Hagland
Johan Andrade Hagland
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Kommunstyrelsen
§ 91

Skyddsjakt inom kommunens markinnehav (KS18/146)
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse Bo Lindh som ansvarig jaktledare för skyddsjakt inom
Ekerö kommuns markinnehav på Färingsö-Lovö och Olof Lagerholm som ansvarig jaktledare
för skyddsjakt inom Ekerö kommuns markinnehav på Adelsö-Munsö-Ekerö under tiden 202110-01 – 2024-09-30.
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta tilläggsyrkandet från Öpartiet.
___
Jäv
Adam Reuterskiöld (M) och Ove Wahlin (C) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller
beslutet av ärendet.
Reservationer
Fredrik Ohls (L) och Alexander Lind af Hageby (L) inkommer med en skriftig reservation.
___
Yrkanden
Desirée Björk (Ö) yrkar på ett tillägg i beslutet:
Öpartiet anser att tillsättningen av vilka som ska ges möjlighet till kommunens jaktmarker
ska ses över och möjliggöra för andra jägare att kunna inkomma med ansökan inför beslut
om tilldelning.
Hanna Svensson (S) och Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till Öpartiets förslag.
Fredrik Ohls (L) och Alexander Lind af Hageby (L) yrkar på återremiss.
____
Beslutsgång
Ordföranden (S) ställer först återremiss under proposition och finner att kommunstyrelsen
ska besluta om ärendet idag. Sedan ställer ordföranden (S) tilläggsyrkandet mot det liggande
förslaget och finner att kommunstyrelsen antar tilläggsyrkandet till det liggande förslaget.
___

Sammanfattning
Skyddsjakt regleras av Jaktlagen 1987:259 samt Jaktförordningen 1987:905. Skyddsjakt ska
utföras av ett jaktlag bestående av kompetenta jägare med en ansvarig jaktledare utsedd av
Kommunstyrelsen. I skyddsjakten ingår även rätt att bedriva jakt inom kommunens
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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områden.
Syftet med skyddsjakt är att hålla viltstammen i Ekerö kommun på lämplig nivå. Detta
innefattar avlivande av djur inom tättbebyggt område som förorsakar skada på egendom
och trädgårdar samt av polisen utfärdat avlivningstillstånd för t.ex. älg. Det krävs stor
omsorg och hänsynstagande vid avskjutning inom markområden som ligger i anslutning till
tättbebyggt område.
Befintliga förordnanden för jaktledarna för skyddsjakt inom kommunen går ut 2021-09-30
varför nytt beslut behöver tas.
Skyddsjakten har tidigare varit uppdelad geografiskt mellan två ansvariga personer. Teknikoch exploateringsenheten föreslår samma uppdelning även fortsättningsvis innebärande
Adelsö-Munsö-Ekerö som en enhet och Färingsö-Lovö som den andra.
Enheten föreslår följande personer för uppdragen:
Färingsö-Lovö -- Bo Lindh
Bo Lindh har sedan 2018 varit jaktledare för kommunens skydds- och rensjaktlag. Sedan
1975 har han även varit polisens kontaktman och eftersöksjägare samt ledare på Skå
flygfältjaktlag. Han föreslås nu få sitt uppdrag förlängt med ytterligare en period i Ekerö
kommun.
Adelsö-Munsö-Ekerö-- Olof Lagerholm
Olof Lagerholm har lång erfarenhet som jägare och har jobbat som polisens kontaktman och
eftersöksjägare i Ekerö kommun.
Till vice jaktledare för Färingsö-Lovö föreslås Markus Baudou och för Adelsö-Munsö-Ekerö
Ulf Hansson.
Ingen ersättning utgår till uppdragstagarna.

Beslutsunderlag




Ledare för skyddsjakt inom kommunens markinnehav
Regler för Skyddsjakt 2021
§88 KSau Skyddsjakt inom kommunens markinnehav

Expedieras till
Teknik- och exploateringsenheten
Jaktledarna
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skyddsjakt inom kommunens markinnehav
Skriftlig reservation från Liberalerna Ekerö
Vi Liberaler yrkade att detta ärende skulle återremitteras för vidare behandling av tjänstemännen innan
beslut tas. Detta för att titeln på beslutet var felaktigt, upplägget på avtalet var bristfälligt, det saknades
kartor och siffror på var och hur stora områden det rör sig om samt så fanns ingen viltvårdsplan bilagd.

Felaktig titel
Ärendet heter: Skyddsjakt inom kommunens markinnehav. När man läser igenom handlingen så framgår
det att det både rör sig om skyddsjakt men även om ett jaktarrende. Som betalning för att sköta
skyddsjakten ersätts jaktledarna med att få den fulla jakträtten på kommunens markinnehav. Detta är
inte ett ovanligt sätt att hantera kommunala jaktmarker på men det är enligt Svenska Jägarförbundet ett
synnerligen dåligt sätt att göra det.

Enligt Jägarförbundet finns ingen klar definition på vad skyddsjakt är och det framgår inte helt klart i
Ekerö kommuns handlingar vad kommunen anser det är heller. Det står i handlingarna:

"Skyddsjakt är huvudsyftet på kommunens mark men ger möjlighet att bedriva vanlig jakt. Skyddsjakt
innefattar på bl. a. skabbräv, kanadagås, grävling, kråkfåglar, rådjur, vildsvin och älg. Även skyddsjakt och
infångande av skadedjur ingår i uppdraget."

Av detta kan man fråga sig om kommunen menar att älg- och rådjursjakt är skyddsjakt? För de flesta är
detta inte skyddsjakt utan vanlig jakt som har ett ekonomiskt värde. Även vildsvinsjakt är populärt
såtillvida det inte finns en instruktion att skjuta bort merparten av alla vildsvin för att de gör för mycket
skada. I och med att det inte finns en viltbruksplan kopplat så kan man inte förstå vad kommunen ger för
uppdrag till jaktledarna och därför kan man inte säga om vildsvinsjakten är skyddsjakt eller nöjesjakt.

Upplägget av beslut, avtal
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Det här beslutet innebär att jaktledarna får uppdraget att ombesörja den kommunala skyddsjakten mot
att de förfogar av hela jakträtten på kommunens marker. Detta bör enligt Svenska jägarförbundets
rekommendation istället separeras i avtalsform. Skyddsjakt är en tjänst jaktledarna utför för kommunen.
Enligt jägarförbundet brukar det ersättas med 250-750 kr/timmen + reseersättning. Ett sådant skriftligt
avtal bör utformas. Jakträtten har ett marknadsvärde som är väldigt varierande, i Stockholmstrakten
mellan 75-600 kr/hektar med ett snitt på ca 150 kr/hektar. Vi kan inte bedöma vad värdet är på
kommunens marker men det är nog lätt att ta reda på. Det bör därför även skrivas ett separat
jaktarrendesavtal. Mallar för jaktarrenden finns att tillgå på Jägarförbundets hemsida:
https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/blanketter-avtal/
Det är mycket möjligt att när man delar upp det i de två avtalen så blir det ett nollsummespel ändå rent
ekonomiskt. Det blir dock mer transparent och man ser att jaktledarna måste organisera så många
hundra timmars skyddsjakt per år för att få tillgång till jaktarrendet. Vilken skyddsjakt som ska utföras
bör även styras och rapporteras till en ansvarig tjänsteman på kommunen.

Kartor och siffror
Till ett sådant här beslut ska förstås kartor på jaktområdena finnas med. När inte ens en så enkel uppgift
som hur många hektar jaktmarker det rör sig om redovisas så blir det allvarligt. Frågan är om vi följer
kommunallagen med detta upplägg. Det är uppseendeväckande att kartor och arealuppgifter saknas.

Viltbruksplan
Kommunen bör ha en viltbruksplan för sina marker. Detta är inget avancerat dokument utan tar bara
upp de viktigaste viltslagen som på detta sätt för rådjur:

Status: Finns det gott om rådjur?
Målsättning: Att bibehålla en välmående och livskraftig population.
Jakten: Den större delen av avskjutningen (minst 50 %) ska utgöras av killingar. Resterande avskjutning
ska syfta till att skjuta 25 % hondjur (företrädelsevis smaldjur) och 25 % bockar.
Viltvårdande åtgärder: Vid sträng vinter sker utfodring med i huvudsak bladrikt ensilage.
Plogning av vallar vid snörik vinter är också en möjlighet.
Jakt på räv bidrar till ökad överlevnad av rådjurskillingar.

Svårare än så behöver det inte vara. Detta kan vara ett dokument som ansvarig tjänsteman på
kommunen löpande kan uppdatera i samråd med jaktledarna. Vi politiker kan titta på viltbruksplanen
med vissa mellanrum och sätta huvudmål som t ex nivå på populationsstorlek för vildsvin, älg, rådjur
mm.
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Jägarförbundet har förslag på en enkel viltvårdsplan på sin hemsida:
https://jagareforbundet.se/contentassets/1ca047aac9f24b05ad65445bf0a5e8f7/samfalligheter-ochvilt.-handfasta-tips-och-rad.pdf

För Liberalerna Ekerö

Fredrik Ohls
Fredrik Ohls

Alexander Lind af Hageby
Alexander Lind af Hageby

Johan Andrade Hagland
Johan Andrade Hagland
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§ 92

Remissyttrande Sjötrafikutredning 2 (KS20/88)
Beslut
Kommunstyrelsen antar remissyttrandet daterat 2021-06-09, beträffande remiss 2 om
Sjötrafikutredning del 1.

Sammanfattning
Regionens trafikförvaltning har på uppdrag av Regionfullmäktige i Stockholm genomfört en
utredning på hur Stockholmsregionens sjötrafik ska utformas. Utredningen ska visa på
sjötrafikens samlade utformning i Mälaren, Saltsjön och i Stockholms skärgård. Efter
remissen har Sjötrafikutredning del 1 anpassats.

Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande - Beslutsunderlag yttrande Sjotrafikutredning del 1 remiss 2
Remiss 2 sjötrafikutredning del 1
Yttrade Sjöfartsutredning del 1, remiss 2
§89 KSau Remissyttrande Sjötrafikutredning 2

Expedieras till
Trafikförvaltningen, Region Stockholm
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Yttrande Kollektivtrafikplan 2050 (remisshandling) (KS21/168)
Beslut
Kommunstyrelsen antar remissyttrandet daterat 2021-06-09, beträffande Kollektivtrafikplan
2050.
___
Särskilt yttrande
Fredrik Ohls (L), Alexander Lind af Hageby (L) och Desirée Björk (Ö) inkommer särskilda
yttranden.
___

Sammanfattning
Kollektivtrafikplan 2050 omfattar mål och indikatorer för kollektivtrafikens utveckling, en
kartläggning av kvarstående behov och utmaningar efter genomförande av pågående och
redan planerade ändringar, ett trafikkoncept för kollektivtrafikens olika roller, en åtgärdslista
för kollektivtrafikens utveckling och en samlad effektbedömning av dessa åtgärder. I
kollektivtrafikplanen görs inga ekonomiska avvägningar i förhållande till budgetutrymme,
dessa görs i den efterföljande planeringen.
RUFS2050 har definierat ett mål om en 70% ökning av antalet kollektivtrafikresenärer medan
regionens befolkning ökar med 42%. Åtgärder som redan har planerats och kan påverka
kollektivtrafiken i Ekerö är den nya bussdepån i Enlunda, busskörfältet på Ekerövägen,
trimningsåtgärder på stombusslinjer 176/177 genom Stockholm och Solna samt direkttrafik
från Ekerö till Skärholmen genom Förbifarten. För att kunna tillgodose framtidens krav på
kollektivtrafiken har åtta trafikeringskoncept formulerats: radiell stomtrafik, tvärgående
stomtrafik (som buss 176/177), stadsstomtrafik, matartrafik, direkttrafik, landsbygdstrafik
(som linje 313 Svanhagen – Eriksberg), lokaltrafik (som linje 302 Knalleborg – Ekerö centrum
dagtid) och behovsprövad trafik (som färdtjänst och skolskjuts). För varje koncept har rollen
och uppdrag formulerats och en kartläggning gjorts för vilken typ av åtgärder behövs för att
kunna tillgodose behovet: turtätheten, fordonens kapacitet, hastighet i trafiken, osv men
också tillkommande linjer.
För tvärgående stomtrafik mot Ekerö gäller bland annat en turtäthet på 12 bussar per timme
(mot dagens 6) och fordon med högre sittplatskapacitet än nuvarande ledbussar. De största
ändringarna föreslås inom den så kallade direkttrafiken. Det handlar om en direktbuss Ekerö
– Barkarby och åtgärder för att reducera restiden från Ekerö till centrala Stockholm. Även en
koppling för gångtrafik mellan T-Centralen och Klara Mälarstrand i Stockholm kommer gynna
kollektivtrafikresenärer i Ekerö.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag





Remissmissiv - Kollektivtrafikplan 2050
Tjänsteutlåtande - Yttrande Kollektivtrafikplan 2050
§90 KSau Remissyttrande Kollektivtrafikplan 2050 (remisshandling)
Yttrande - Kollektivtrafikplan 2050

Expedieras till
Trafikförvaltningen, Stockholm läns landsting
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 26 av 59

Kollektivtrafikplan 2050
Särskilt yttrande från Liberalerna Ekerö
Vi ställer oss bakom kommunens yttrande med följande tillägg:













Det är viktigt att rätt statistik finns som ingångsvärde i planeringen även om planen är
framåtblickande. Vi vill att man ser över restider idag. 36 min mellan city och
kommuncentrum Ekerö är och har sällan varit fallet de senaste årtiondena, framförallt inte
riktning mot Ekerö. Ett annat exempel är buss 350 som gjorde att tiden mellan Ekerö och
Skärholmen under förra året var 35 minuter inte 62 som står i statistiken.
Skärholmen blir en ny viktig kollektivtrafiknod för Ekerö kommun. Vi tror inte att fler
ståplatser på röda linjen som blivit fallet med de nya vagnarna och som i planen betecknas
som något positivt kommer att leda till att fler åker kollektivtrafik från Ekerö till röda linjen.
Vi ser de nya vagnarna med fler ståplatser som för de som reser långt som negativt jämfört
med idag. Resan från Skärholmen till T-centralen tar hela 24 minuter.
Det finns ett behov av direktbussar även mellan Ekerö och regionala stadskärnan (med
ytterst många arbetsplatser!) Södertälje. Vi är två grannkommuner med stort utbyte inte
minst inom arbetslivet med många som idag bilpendlar pga att det konstigt nog helt saknas
kollektivtrafikförbindelse.
Det finns även behov av direktbussar från Ekerö till Kista via Förbifarten vidare på förslagsvis
E18 eller lokalgator om de går att göra om till gator med kollektivtrafikfält.
Vi ser behov av att en trygg bussbytespunkt iordningsställs på Lovön som är öppen dygnet
runt.
Det är orimligt att det även i framtiden ska ta 36 minuter mellan Ekerö och Stockholm City,
ett avstånd på 19 km. Det måste tydligare framgå hur denna restid skall ner till målrestiden
på 30 minuter.
Vi ser att det bör nämnas som ett sätt att i framtiden ta ner restiden är att stombussarna kan
gå snabbare om de inte behöver stanna på alla busshållplatser utan kan få gå mer direkt.
Det bör tydligare framgå att Stockholm stad redan med enkla medel och mindre
ombyggnationer kan förbättra för stombussarna 176 och 177 i Brommaplan, så kallad
trimning.

För Liberalerna Ekerö

Fredrik Ohls

Alexander Lind af Hageby

Fredrik Ohls

Alexander Lind af Hageby

Johan Andrade Hagland
Johan Andrade Hagland
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Särskilt yttrande vid Kommunstyrelsen den 21 september i ärendeYttrande Kollektivtrafikplan 2050 (remisshandling)
Dnr KS21/168
Ett väl genomfört yttrande till Kollektivtrafikplan 2050. I sammanfattningen av ärendet
framgår att kollektivtrafikplan 2050 är region Stockholms långsiktiga plan för
kollektivtrafikens utveckling till 2030 och 2050.
Vi har dock några synpunkter som vi redovisar enligt nedan.
I kommunens Översiktsplan beskrivs Ekerös vision av en småstad. I den framförs en småstads
förutsättningar för attraktiva och hållbara livsmiljöer i form av höga sociala värden och en
praktisk vardag där det är nära till allt – skola, fritidsaktiviteter, handel, service, natur, kultur
och mötesplatser. I detta sammanhang är det av största vikt att även påminna om att dessa
attraktiva och hållbara livsmiljöer är viktiga för landsbygdens överlevnad och dess möjlighet
till utveckling. Vi anser att satsningar för landsbygdutveckling är något som måste pågå hela
tiden och möjliggöra för en landsbygd att vara levande under hela året och över
generationsgränserna.
Ekerös framtida konkurrensförmåga ur ett regionsperspektiv hänger på en långsiktig planering
av infrastruktur, kollektivtrafik, bostäder och skola, och på att Mälaröarnas kulturarv och
natursköna miljö samtidigt värnas.
I Trafikplan Del C framkomlighetsplan 2021-2035 och Kollektivtrafikplan 2050 ser vi
svårigheter med dels fler knutpunkter för de kommuninvånare boende i kommunens
ytterområden med bussbyte och tvärförbindelserna, inom kommunen. De flesta boende från
ytterområdena tar bilen och parkerar på infartsparkeringar i Ekerö tätort, för att ges möjlighet
att uträtta sina ärenden i centrum där de flesta butiker finns, innan hemfärd med tunga
matkassar.
Redan idag ser vi stora problem med dessa bussbyten, som innebär att väntande bussar allt
som oftast inte inväntar ankommande bussar vid förseningar. Det inträffar även att bussar
ställs in helt och hållet. Vilket försvårar för resenärerna och kan innebära att de får vänta i
flera timmar.
Det försvårar för elever att komma till och från skolan med långa väntetider som följd och
hämtning av föräldrar eller mor/farföräldrar. Detta är något som endast kan åtgärdas med
trafikerade SL bussar för skolelever som tidigare. Med tanke på byggnationen av kommunens
badhus måste vi även säkra upp förbindelserna mellan Färentuna och Träkvista.
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Till skillnad mot vad som framgår i yttrandet gällande innovationer för landsbygdstrafiken
och autonoma fordon anser vi inte att den typen av kollektivtrafik ska ske till kommunens
landsbygdsområden/ytterområden. Det är viktigare att se till att den nuvarande och
kommande trafikeringen fungerar och utvecklas på ett tryggt och säkert sätt för resenärerna.
Den nya översiktsplanen visar i stora delar på en för Ekerö viktig utveckling, både i
centrumnära lägen och i kommunens ytterområden. Med den förtätning som sker i de
centrumnära lägena kommer behovet av parkeringsplatser att öka avsevärt. Det måste därför
skapas parkeringsmöjligheter både under och ovan jord.
Med tanke på att befolkningen beräknas öka till 40 000 invånare anser vi att kommunen och
region Stockholm ska verka för en spårbunden trafik mellan exempelvis Nockebybanan och
Ekerö centrum med matarbussar inom och mellan kommunens områden. Denna lösning har
med framgång genomförts i Upplands Bro och Lidingö kommuner. Vilket säkert skulle leda
till säkrare förbindelser tidsmässigt och möjliggöra att fler väljer att åka med
kollektivtrafiken. Likaså behövs även en möjlighet till validering av biljetten kunna ske längre
ut i kommunens ytterområden.
Vi omges av Mälarens vatten. Därför anser vi att pendelbåtstrafiken bör ökas och att fler
pendelbåtslinjer möjliggörs. Vi ser vidare att färjeleden Jungfrusund- Slagsta fortfarande
behövs efter att förbifarten är byggd och vi anser att den ska övertas av staten och därmed bli
en avgiftsfri färja. Vi ser till skillnad mot liggande förslag att färjeleden mellan Svartsjö och
Hässelby bör utredas vidare och fortsatt finnas med som en del i kollektivtrafikplanen.
För Öpartiet
Desirée Björk
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§ 94

Planbesked för Stenby 7:1, Adelsö (KS21/174)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge besked att kommunen avser att inleda en planläggning för
Stenby 7:1. Planläggningen bedöms kunna leda till en antagen detaljplan ca år 2027

Sammanfattning
Beslutet avser att i detaljplan pröva en utveckling av området för stugby med ändamål
tillfällig vistelse samt tillkommande verksamhets- och rekreationsytor.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande_planbesked_Stenby 7_1
Utredning_planbesked_stenby 7_1 2021-06-04

Expedieras till
Stadsbyggnadsförvaltningen, Planeringsenheten
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Beslut om planuppdrag för del av Tappström 2:1 (KS21/193)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett
förslag till ny detaljplan för del av Tappström 2:1

Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen inleder planläggning för del av
Tappström 2:1 för att möjliggöra en ny anslutning mellan Tappströmsvägen och Ekerövägen.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande - Planuppdrag för del av Tappström 2:1
Bilaga 1 - Kartbilder över planområdet

Expedieras till
Planeringsenheten
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 31 av 59

Sammanträdesprotokoll
2021-09-21

Kommunstyrelsen
§ 96

Kravspecifikation för Ilända 1:6 (Tufa Marin) (KS08/40)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kravspecifikationen gällande detaljplan för Ilända 1:6 (Tufa
Marin).
___
Särskilt yttrande
Ulrika Sandin (MP) inkommer med ett särskilt yttrande. Desirée Björk (Ö) ställer sig bakom
Miljöpartiets yttrande.
___

Sammanfattning
Tufa Marin AB avser att upprätta detaljplan för sin fastighet Ilända 1:6 på norra Färingsö. De
vill möjliggöra för en utveckling av befintlig varvsverksamhet samt möjliggöra uppförande av
bostadshus. Åtta bostadsfastigheter avses möjliggöras i detaljplanen, där cirka hälften av
dessa får inrymma tvåbostadshus medan övriga ska inrymma enbostadshus. Bostäderna får
inte inskränka varvets verksamhet och dess möjlighet att utvecklas varpå skyddsavstånd och
andra långsiktiga skyddsåtgärder behöver hanteras. Detaljplanen har varit på samråd under
2015. Inför utställning ska planen hanteras enligt Ekerö kommuns modell för
exploatörsdrivna planprocesser.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande Kravspecifikation Ilända 1:6 (Tufa Marin)
Kravspecifikation Ilända 1:6 (TufaMarin)

Expedieras till
Planeringsenheten
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Särskilt yttrande - Kravspecifikation för Ilända 1:6 (Tufa Marin)
Dnr KS08/40

Miljöpartiet är ambivalenta till exploatering på den angivna platsen då det är utanför
tätortsbandet och då det riskerar att leda till belastning på natur- och kulturmiljövärden då det
i området saknas kommunalt VA. Vi ser dock positivt på att det på sikt kommer att finnas
kommunalt VA i området. Vi ser även positivt på att förtäta på just den här platsen då det
ligger nära kollektivtrafikförbindelse och att det kan leda till att stärka underlaget för
kollektivtrafiken då linje 317 har varit föremål för neddragningar i turtäthet tidigare. Vi ser
även positivt på att en ökad befolkning i området stärker underlaget för god kommunal
service samt för näringslivet på norra Färingsö. Vår samlade bedömning blir således att det är
en lämplig plats för förtätning men att vi menar att det är viktigt att bevaka tillgängligheten
för allmänheten vid stranden samt säkerställa att natur- och kulturmiljövärden inte försämras.

Ulrika Sandin

Björn Osberg

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna
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§ 97

Motionssvar - motion om infrastruktur för GC-vägar (KS20/161)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som behandlad.
___
Reservationer
Ulrika Sandin (MP) inkommer med en skriftlig reservation. Desirée Björk (Ö) ställer sig bakom
Miljöpartiets reservation.
Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.
___
Yrkanden
Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) yrkar
bifall till motionen.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer yrkanden under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt liggande förslag.
___

Sammanfattning
Ulrika Sandin (Mp), Carl Ståhle (Mp) och Björn Ösberg (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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motionssvar - Infrastruktur för gång och cykel
§91 KSau Motionssvar - motion om infrastruktur för GC-vägar

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation - Infrastruktur för gång och cykel
Dnr KS20/161

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.

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.

Ulrika Sandin

Björn Osberg

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna
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§ 98

Motionssvar - motion om att införa ett kommunalt logistikcenter
(KS20/154)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
___
Reservationer
Ulrika Sandin (MP) inkommer med en skriftlig reservation. Desirée Björk (Ö) ställer sig bakom
Miljöpartiets reservation.
Fredrik Ohls (L), Alexander Lind af Hageby (L), Hanna Svensson (S) och Johan Hammarström
(S) reserverar sig.
___
Yrkanden
Fredrik Ohls (L), Alexander Lind af Hageby (L), Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S)
Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till motionen.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer yrkanden under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå motionen.
___

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




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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad.

Justerandes sign
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Reservation mot avslag på motion om logistikcentral
Miljöpartiet yrkar bifall på motionen. I motionssvaret framgår tydligt vilka fördelar en
samordnad varudistribution innebär vilket skulle möjliggöras med en logistikcentral. I
motionssvaret framhålles bl a
-

Minskad trängselproblematik
Ökad säkerhet vid skolor och förskolor
Ökad transporteffektivitet och minskade utsläpp
Enklare att ställa krav på fordon och drivmedel
Ökad service till enheterna och bättre arbetsmiljö
Färre leveranser (vanligen 60 – 80 % färre) och leverans efter önskat tidsfönster

Ytterligare en effekt som är viktig för många av de kommuner som infört samordnad
varudistribution är att gynna det lokala näringslivet. Kommunen som kund kan hjälpa små
leverantörer att växa och skala upp sin verksamhet men dagens affärsmodell med fria
leveranser och krav på transporttjänst hindrar många lokala livsmedelsproducenter från att
delta i kommunala upphandlingar. Samordnad varudistribution tar bort kravet på en
transporttjänst och är därmed ett verktyg för att öppna upp för en sund konkurrens som
gynnar det lokala näringslivet och motverka att globala livsmedelsaktörer slår undan benen
på mindre aktörer.
Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på de möjligheter som ett kommunalt logistikcenter
och samordnad varudistribution kan medföra. Samtidigt är det tydligt att en utredning kring
ett möjligt införande kräver extra resurser, inte minst på upphandlingsenheten, detta finns inte
idag. Av denna anledning föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att motionen ska avslås.

Skälet till att stadsbyggnadsförvaltningen föreslår ett avslag på motionen är att det saknas
resurser för att genomföra nödvändiga utredningar. Med tanke på det stora överskott som
kommunen återigen för är det uppenbart att det inte handlar om bristande resurser utan
snarare bristande politisk vilja från Ekeröalliansen. Det är dock ett dåligt beslut inte enbart av
miljö- och klimatskäl men även ett ekonomiskt dåligt beslut. I motionssvaret framkommer att
Lidingö kommun har sparat 7 miljoner kronor på att införa samordnad varudistribution.

Ulrika Sandin

Björn Osberg

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna
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§ 99

Motionssvar - motion världsarvscentrum - ett besökscenter till
kulturens ö-värld (KS20/147)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
___
Reservationer
Fredrik Ohls (L), Alexander Lind af Hageby (L), Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S)
Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) reserverar sig.
___
Yrkanden
Fredrik Ohls (L), Alexander Lind af Hageby (L), Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S)
Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till motionen.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer yrkanden under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå motionen.
___

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 den så kallade
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
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Motionssvar - motion - Inför Sportotek i Ekerö! (KS20/144)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
___
Reservationer
Fredrik Ohls (L), Alexander Lind af Hageby (L), Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S)
Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) reserverar sig.
___
Yrkanden
Fredrik Ohls (L), Alexander Lind af Hageby (L), Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S)
Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till motionen.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer yrkanden under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå motionen.
___

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
Justerandes sign
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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!

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign
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§ 101

Motionssvar - motion - Undersök möjligheten att skapa ett
centrum för utlåning av sport- och fritidsutrustning- en
Fritidsbank (KS20/148)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
___
Reservationer
Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Fredrik Ohls (L), Alexander Lind af Hageby (L),
Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) reserverar sig.
___
Yrkanden
Hanna Svensson (S), Fredrik Ohls (L), Alexander Lind af Hageby (L), Johan Hammarström (S)
Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till motionen.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer yrkanden under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå motionen.
___

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.
Justerandes sign
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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

Paragrafen är justerad.
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§ 102

Motionssvar - motion - införande av ett årligt barn- och
ungdomsbokslut (KS20/164)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
___
Reservationer
Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) reserverar sig.
___
Yrkanden
Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till motionen.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer yrkanden under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå motionen.
___

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

Paragrafen är justerad.
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§ 103

Motionssvar - motion om att införa integrationsplikt i Ekerö
kommun enligt Vellingemodellen (KS20/153)
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse yrkandet om införande av
integrationsplikt enligt Vellingemodellen som behandlat.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå yrkandet att berörd förvaltning
ska få i uppdrag att utforma ett test som bygger på Vellingemodellen.
___
Reservationer
Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S) och Ulrika Sandin (MP) inkommer med
skriftliga reservationer. Desirée Björk (Ö) ställer sig bakom reservationerna.
Fredrik Ohls (L), Alexander Lind af Hageby (L) och Jimmy Fors (SD) reserverar sig.
___
Yrkanden
Jimmy Fors (SD) yrkar bifall till motionen.
Ulrika Sandin (MP) och Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Fredrik Ohls (L),
Alexander Lind af Hageby (L) och Desirée Björk (Ö) yrkar avslag till motionen.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden (M) konstaterar att det finns tre yrkanden och att en votering är begärd. I en
första omröstning ställs bifall till motionen mot avslag till motionen. Avslag vinner
omröstningen med siffrorna 12 röster för avslag och 1 röst för bifall. I den andra
omröstningen ställs det liggande förslaget mot avslag. Det liggande förslaget vinner
omröstningen efter att ordföranden (M) använt sin utslagsröst med siffrorna 6 för det
liggande förslaget, 6 för avslag och 1 avstod att rösta.
Omröstning
Omröstning begärs av Hanna Svensson (S) och ska genomföras.
Omröstningsproposition (1)
Den som yrkar avslag till motionen röstar Ja.
Den som yrkar bifall till motionen röstar Nej.
Justerandes sign
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Omröstningsresultat (1)
12 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej och 0 avstår. Ordföranden finner därmed att
kommunstyrelsen beslutar att avslag kommer att ställas mot det liggande förslaget i en
andra omröstning.
Omröstningsproposition (2)
Den som yrkar enligt liggande förslag röstar Ja.
Den som yrkar avslag till motionen röstar Nej.
Omröstningsresultat (2)
6 ledamöter röstar Ja (ordförandes utslagsröst avgör omröstningen), 6 röstar Nej och 1
avstår. Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
___

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

Paragrafen är justerad.
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Voteringslista
2021-09-21
Kommunstyrelsen

Voteringslista: § 103
Ärende: Motionssvar - motion om att införa integrationsplikt i Ekerö kommun enligt
Vellingemodellen, KS20/153
Voteringslist(or)
Omröstning 1
Ledamot

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Adam Reuterskiöld (M), ordförande
Gunnar Mossberg (M), ledamot
Ove Wallin (C), vice ordförande
Sivert Åkerljung (KD), ledamot
Hanna Svensson (S), 2:e vice ordförande
Johan Hammarström (S), ledamot
Fredrik Ohls (L), ledamot
Desirée Björk (Ö), ledamot
Ulrika Sandin (MP), ledamot
Jimmy Fors (SD), ledamot
Ola Sandin (M), ersättare
Ingemar Hertz (M), ersättare
Alexander Lind af Hageby (L), ersättare
Resultat

Nej

Avstår

X
X
X
X
12

1

0

Nej

Avstår

Omröstning 2 (JA vann då ordföranden använde sin utslagsröst)
Ledamot

Ja
X
X
X
X

Adam Reuterskiöld (M), ordförande
Gunnar Mossberg (M), ledamot
Ove Wallin (C), vice ordförande
Sivert Åkerljung (KD), ledamot
Hanna Svensson (S), 2:e vice ordförande
Johan Hammarström (S), ledamot
Fredrik Ohls (L), ledamot
Desirée Björk (Ö), ledamot
Ulrika Sandin (MP), ledamot
Jimmy Fors (SD), ledamot
Ola Sandin (M), ersättare
Ingemar Hertz (M), ersättare
Alexander Lind af Hageby (L), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
6
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X
6

1

Reservation
Ärende
19
(2021-09-21)

Reservation gällande ”Motion om att införa integrationsplikt i Ekerö
kommun enligt Vellingemodellen”
Dnr KS20/153
I Ekerö har vi sedan flera år ett väl fungerande integrationsarbete. Det finns ett
stort engagemang i våra frivilligorganisationer och kommunens samarbete med
Svenska kyrkan gällande integrationssamordning och mottagning är mycket gott.
Att bryta det goda arbete som idag pågår till förmån för en annan väldigt tveksam
modell vore ödesdigert och att gå åt fel håll.
Ekerö kommun har exceptionellt goda förutsättningar till ett gott och långsiktigt
välfungerande mottagande och integrationsarbete, vilket också visar sig i
resultaten. Istället för att lyssna till populistiska och kortsiktiga lösningar ser vi till
vad vi faktiskt redan idag åstadkommer och kan fortsätta att åstadkomma i Ekerö.

Med anledning av detta yrkade vi således avslag till motionen i sin helhet.

Socialdemokraterna genom
Hanna Svensson
oppositionsråd

Sida 50 av 59

2021-09-21

Reservation - Motion om att införa integrationsplikt i Ekerö kommun enligt
Vellingemodellen
Dnr KS20/153

Miljöpartiet yrkar avslag på motionen. Sverigedemokraternas motion om att införa
integrationsplikt saknar förankring i verkligheten. De refererar till ett samhällskontrakt som
de menar att tidigare grupper av invandrare anpassade sig till medan de hävdar att de som har
kommit senare inte accepterar samhällskontraktet. Vad de bygger detta på är oklart. De
hänvisar till “De senare årens enorma volymer av migranter har till stor del bestått av mer
svårintegrerade grupper, samtidigt som kraven från svenska myndigheter inte på något sätt
har stått i relation till de rättigheter som erbjuds.”
Vad de exakt menar med senare år är oklart men låt oss anta att det är den stora grupp som
kom till Sverige under 2015. I samband med det infördes den tillfälliga migrationslagen
vilket innebar att enbart tillfälliga uppehållstillstånd utfärdades samt att återförening av
familjemedlemmar kraftigt begränsades. En entydig forskarkår menar att tillfälliga
uppehållstillstånd står i direkt strid mot goda förutsättningar för en god integration samt att
den oro det innebär att vara skild från nära familjemedlemmar hämmar integrationen.
Sverigedemokraterna lyfter heller inte upp integrationen som en ömsesidig process. Det är
helt enkelt inte möjligt att integrera sig om det inte finns en mottagare som välkomnar och
har förmåga att ta tillvara på den kompetens som den nyanlände i fråga har att erbjuda. Om
den nyanlände istället bemöts av den misstänksamhet som hela den här motionen andas så
kommer det försämra möjligheten till integration då den nyanlände kommer att mötas av
samma misstänksamhet av potentiella arbetsgivare.
Vi är även fundersamma över förslagen på åtgärder. De anför att den nyanlände ska gå en
obligatorisk kurs i samhällsorientering på 60 timmar. I dagsläget finns ett sådant krav men på
100 timmar. På vilket sätt anser Sverigedemokraterna att integrationen gynnas av en
minskning av antal timmar samhällsorientering? De anför även att studietiden ska avslutas
med ett test. Vad som är syftet med ett sådant test är dock oklart. Det anförs att det skulle
leda till en minskning av hedersrelaterad problematik. Det är orimligt att föreställa sig, att i
de fall då djupt rotade föreställningar om heder skulle kunna “botas” med ett test. Dessa
värderingsförändringar tar lång tid och blir allt påtagligare i takt med den nyanländes
självständighet och etablering i landet. Det är alltså en process som går hand i hand med att
vara etablerad i landet, självständig samt en känsla av samhörighet och gemenskap i Sverige,
vilket denna typ av motion inte bidrar till.

Sida 51 av 59

De slänger sig även med begrepp som “svårintegrerade” grupper utan att definiera på vilket
sätt de är mer “svårintegrerade” än migranter som har kommit till Sverige tidigare. Motionen
återkommer till vikten av att de nyanlända ska vara beredda att ta ett jobb. Det är ju en
självklarhet att så är fallet. Varifrån kommer föreställningen att just nyanlända inte skulle
vilja ha ett jobb? Vad är er källa på det? För att få ett jobb krävs att det finns en arbetsgivare
som är beredd att anställa och vi menar att Sverigedemokraternas motion motverkar
möjligheten för nyanlända att få ett jobb då den stigmatiserar och utmålar nyanlända som en
grupp som är ovilliga att ansvara för sin egen försörjning.

Ulrika Sandin

Björn Osberg

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna
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Kommunstyrelsen
§ 104

Motionssvar - motion om att införa språktest/arbetsprov för
nyanställningar inom äldreomsorgen (KS20/146)
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses behandlad.
___
Reservationer
Ulrika Sandin (MP) inkommer med en skriftlig reservation.
Jimmy Fors (SD), Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Fredrik Ohls (L), Alexander
Lind af Hageby (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.
___
Yrkanden
Jimmy Fors (SD) yrkar bifall till motionen.
Ulrika Sandin (MP) och Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Fredrik Ohls (L),
Alexander Lind af Hageby (L) och Desirée Björk (Ö) yrkar avslag till motionen.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden (M) konstaterar att det finns tre yrkanden till motionen, ett yrkande om bifall
till motionen, ett andra yrkande om avslag till motionen och ett tredje yrkande om att
motionen ska anses behandlad. Ordföranden (M) ställer yrkanden under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar att anse motionen behandlad.
___

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
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign
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Reservation - Motion om att införa språktest/arbetsprov för nyanställningar inom
äldreomsorgen
(KS20/146)
Miljöpartiet yrkar på avslag på motionen då vi menar att det är orimligt att lägga ansvar på
kommunen att upprätta språktester. Dels innebär det en onödig belastning på den kommunala
administrationen samt en ny funktion och kompetens som vi inte menar är god ekonomisk
hushållning av kommunala skattemedel. I de fall de anställda har formell utbildning som
vårdbiträden eller undersköterskor innebär det ett underkännande av de
utbildningsinstitutioner som har utfärdat betyg på slutförd utbildning. Om så är fallet krävs
helt andra åtgärder än kommunala språktest för att få bukt med en så omfattande problematik.
Dock delar Miljöpartiet delvis Sverigedemokraternas problembeskrivning att det i vissa fall
saknas tillräckliga språkkunskaper bland anställda inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Vi
menar dock att lösningen på det är att säkerställa att de som redan är anställda får relevant
fortbildning i svenska språket. Vid nyanställningar bör det vara en lätt sak att vid
rekryteringstillfället avgöra om den sökande har tillräckliga språkkunskaper genom en
grundlig intervju där relevanta yrkestermer används. Miljöpartiet står bakom de förslag på
åtgärder som presenterades i det ordförandeförslag som lades i socialnämnden 2021-06-15,
“Uppdrag gällande utbildning, kunskaper och kompetens inom hemtjänsten och
äldreomsorgen Dnr SN21/88”. Resultatet av den utredningen kommer att presenteras den 22
september och vi förutsätter att fokus kommer att ligga på stärkande åtgärder för en
kompetenshöjning.
Det finns ingen “quick-fix” i att lära sig ett nytt språk. Ett införande av test som enbart
resulterar i att det blir än svårare att rekrytera personal till äldreomsorgen och hemtjänsten
kommer enbart försämra situationen. En rejäl kompetenssatsning är således enda vägen fram.
Utöver detta krävs strukturella förändringar i möjlighet att erhålla studiemedel från CSN för
studier på grundläggande nivå. Så som situationen är idag är det enbart möjligt att erhålla
studiemedel för studier på grundläggande nivå under två års tid. Detta leder till att en stor
grupp personer faller utanför systemet och inte kan ta sig vidare i studier för att erhålla
tillräckliga språkkompetenser. Sverigedemokraternas motion visar på en oförståelse för den
komplexitet som ligger bakom problemet med bristfälliga språkkunskaper inom
äldreomsorgen och hemtjänsten.

Ulrika Sandin

Björn Osberg

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna
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§ 105

Ordförandeförslag - Återuppta ansökan om medlemskap i
SYVAB (KS21/230)
Beslut
Att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande (M) i uppdrag att återuppta
processen med att ansöka om medlemskap i SYVAB.

Sammanfattning
År 2009 påbörjade Ekerö kommun processen för medlemskap i SYVAB. Denna ansökan
avbröts dock 2015. Varav ansökningsprocessen nu måste tas upp på nytt i syfte att se över
möjligheterna att bli medlemmar i SYVAB och därmed bygga ett avloppsrör från Ekerö
söderut.

Beslutsunderlag


Ordförandeförslag - Återuppta ansökan om medlemskap i SYVAB

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign
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§ 106

Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2021
(KS21/42)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera redovisningen.

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



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

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign
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§ 107

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Delegationsbeslut



KS21/147-3 Delegationsbeslut - yttrande över Region Stockholms hållbarhetsstrategi
KS21/211-6 Delegationsbeslut - yttrande över Förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU)
om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign
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§ 108

Anmälningar för kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Anmälningar
 KS21/215-1 Gallringsbeslut- insamlade ekonomihandlingar
 KS21/1-17 Protokoll KSau 2021-09-07, §§ 81 - 101
Paragrafen är justerad.
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