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§ 160
Informationsärende - Färjerederiet informerar om betalsystemet på
färjan mellan Ekerö och Slagsta
Dnr KS13/177
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Anders Werner från färjerederiet informerar om den elektroniska biljettförsäljningen till
vägfärjorna på Ekeröleden mellan Ekerö och Slagsta. Systemet infördes den 1 juli för att
skapa en säker, smidig och kostnadseffektiv biljetthantering.
Införandet av det elektroniska systemet görs i flera steg och inför nästa utvecklingssteg, som
gör det möjligt att köpa biljett på webben, kommer Färjerderiet att ta hänsyn till de
synpunkter som kommit in från resenärerna.
Biljettförsäljningen och kontrollen fortsätter nu, precis som under försöksperioden.
Samtidigt pågår test med en mindre kontrollgrupp av "Biljettautomat på webb". De som
testar representerar olika kategorier av resande på leden. Testet pågår i november för att
sedan lanseras för alla i december.
Samtidigt som biljettjänsten fortsätter att utvecklas, pågår arbetet med den fysiska miljön.
Biljettautomaterna förses inom kort med väder- och solskydd, tydlig skyltning och
belysning. Väntplan i färjelägena kommer att breddas med fyra filer, vilket kommer att göra
det enklare för dem som redan köpt biljetter att rulla ombord.
_________
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§ 161
Stipendier för kompetensutveckling 2013
Dnr KS13/219
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att stipendier för kompetensutveckling tilldelas
följande personer:
Förskola
Stipendium tilldelas Kajsa Paulson, Färentuna förskola
Ansökan omfattar: Utbildning till Ateljerista, vid Reggio Emilia- institutet.
Motivering:
Ekerös kommunala förskolor ingår samtliga i en mångårig satsning med utgångspunkt i att
inspireras och lära av den förskolepedagogik som under många år utvecklats i den
Norditalienska staden Reggio Emilia. Satsningen är omfattande och involverar samtliga
kommunala förskoleverksamheter och deras medarbetare på olika sätt.
Kajsas ansökan tar avstamp i denna satsning då hennes ambition är att utveckla sin
pedagogroll ytterligare genom att genomgå en utbildning till Ateljerista. Ateljeristan
fungerar som ett stöd i den pedagogiska verksamheten och kompletterar den samlade
kompetensen genom kunskap och medvetenhet kring betydelsen av en praktik som
innefattar estetiska perspektiv och olika kulturuttryck. Kompetensen är efterfrågad i hela
organisationen och kommer att kunna bidra till höjd kvalitet och nya perspektiv både för
Färentuna förskola och för kommunen, på sikt, som helhet.

Skola
Stipendium tilldelas Anna Linde, Jacob Gustavsson, Gino Peirano och Annica
Nilsson, samtliga vid Stenhamraskolan
Ansökan omfattar: Följande kurser för hela arbetslaget. ”Att skriva sig till läsning via
datorn! Grundkurs i metoden ASL” och ”Kom igång med iPad på din skola!”
Motivering:
Att skriva sig till läsning är en metod för läs och skrivinlärning som prövas, med goda
resultat, både i Ekerö kommun och i andra delar av landet och världen. En central fråga är:
vad händer med läs och skrivutvecklingen för unga barn när digitala verktyg används i
lärandet, kring att läsa och skriva? Stipendiet ska utgöra ett bidrag till att utveckla en
gemensam grund och möjliggöra den gemensamma satsningen på ASL, som väl rimmar
med centrala målsättningar kring lärande och god måluppfyllelse, för Ekerös barn och
elever.
./.
Justerandes signum

Anslagsdatum
2013-11-19

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida: 6

Sammanträdesprotokoll
2013-11-12
§ 161 forts.
Skola
Stipendium tilldelas Jessica Danielsson, kökschef Matproduktion
Ansökan omfattar: Näringslära/kostrådgivning
Motivering:
Vikten av välbalanserad kost och medvetenhet om både hälsa och näringslära kan inte
överdrivas. Grundläggande för unga människors förmåga och möjligheter att optimalt
fungera och lära är den grund som bl.a. skollunchen utgör. I skollunchen ska de goda
smakerna, de visuella intrycken och näringsläran balanseras i kompositioner som eleven
helst inte ska kunna motstå. I år tilldelas Jessica Danielsson stipendium som
delfinansiering av utbildning i näringslära och kostrådgivning, vilket, förutom den
personliga utvecklingen för Jessica, ytterligare bidrar till att höja kompetensen inom
matproduktion kring detta centrala område.
Stipendieberedning förskola och skola: Mikael Caiman Larsson, produktionschef barn- och
utbildning.
Omsorgen
Stipendiet tilldelas Sofie Jonsson, Ekgårdens Äldreboende
Ansökan omfattar: Handledarutbildning på Sofiahemmet. Utbildningen motsvarar 7,5
högskolepoäng
Motivering:
Sofie Jonsson är anställd undersköterska på Ekgårdens Äldreboende.
Hon mottar stipendiet för att gå en handledarutbildning på Sofiahemmet. Utbildningen
motsvarar 7,5 högskolepoäng
Ekgården arbetar strukturerat mot att bli ett utbildningsäldreboende. Satsningen
initierades av FOU nu och innebär bl.a. att Ekgårdens olika personalkategorier utbildas i
handledning. Syftet är att öka kontinuitet och kvalitet på elevers verksamhetsförlagda
praktik. Ingen undersköterska har idag någon formell handledarutbildning. Det är ett av
kraven för att kunna kvalificera sig till ett utbildningsäldreboende. Sofie har den
kompetens, erfarenhet och vilja som krävs för att handleda elever från vårdskolor.
Stipendieberedning omsorgen: Åsa Fasth, Torbjörns Sundstöm, Pirjo Ridemalm, Pernilla
Lundberg

./.
Justerandes signum
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§ 161 forts.
Övriga verksamheter: administration, kultur, matproduktion m fl
Stipendium tilldelas Alexander Fagerlund Stadsarkitektkontoret
Ansökan omfattar 4 veckors sommarkurs genom arkitektutbildning vid Northeastern
University på högskolenivå motsvarande 6 högskolepoäng.
Motivering:
Ekerö står inför fortsatt omfattande utmaningar med spännande utveckling av bland annat
våra centrumområden. Utbildningen ligger i linje med att förstärka de personliga
förutsättningarna för att möta kommande verksamhetskrav.
Stipendieberedning övriga: Ann-Cathrine Bergström, kanslichef, Ingrid Dahlström Millar
HR-chef, Katinka Wellin, ekonomichef
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2005-11-29 att årligen utdela fem stipendier á 10 000 kr för att
främja kompetensutveckling bland kommunens personal. Två stipendier tillfaller skolan, ett
förskolan, ett omsorgerna och ett övriga verksamheter. Beslut om stipendiater tas av
Kommunstyrelsens arbetsutskott och stipendierna utdelas vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 10 december 2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande HR-enheten, 2013-10-30
Inkomna ansökningar om stipendium för kompetensutveckling
__________
Beslutet expedieras till
HR-enheten
Stipendiaterna
Stipendieberedningarna
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§ 162
Resultatindikation helår per oktober 2013
Dnr KS13/77
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar informationen..
__________
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen informerar om resultatindikation per oktober 2013. Prognosen visar
positivt resultat om 43 mkr och det balanserade resultatet 52 mkr.
__________
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§ 163
Förslag till riksintressen för friluftslivet
Dnr KS13/235
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger planeringssamordnaren i uppdrag att inför
Kommunstyrelsens behandling av ärendet specificera följande invändningar gällande
omfattningen av riksintresseområdet till Munsö färjeläge, Adelsö som helhet samt
angränsande öar.
________
Förslag till Kommunstyrelsen
1) Kommunstyrelsen antar yttrande 2013-10-31, beträffande Länsstyrelsens förslag till
riksintressen för friluftslivet.
2) Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att
underteckna yttrandet.
3) Paragrafen justeras omedelbart.
__________
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att lämna underlag till Statens naturvårdsverk
med översiktliga bedömningar av nuvarande och eventuellt tillkommande områden som
kan vara av riksintresse för friluftslivet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december
2013.
I Stockholms län finns nio befintliga riksintresseområden. Länsstyrelserna föreslår
reviderade gränser för dessa riksintresseområden samt tre nya riksintresseområden. De
ändrade gränserna för befintliga områden består av både utvidgningar och minskningar.
Länsstyrelsen föreslår följande riksintresseområden: Bornsjö, Järvafältet-Kungliga
nationalstadsparken och Rösjön-Vallentunasjön-Angarn.
Ekerö kommuns yttrande ska ha kommit Länsstyrelsen tillhanda senast den 26 november
2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande planeringssamordnaren, 2013-11-04
Förslag till yttrande, 2013-10-31
Remiss av förslag till riksintressen för friluftslivet
__________
Beslutet expedieras till
Planeringssamordnaren
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§ 164
Uppdatering av strategi för energieffektivisering
Dnr KS10/154
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fastställa Strategi för
energieffektivisering 2013 och ger miljöstrategen i uppdrag att överlämna strategin till
Energimyndigheten vid nästa rapporteringstillfälle.
__________
Särskilt yttrande
Lena Holst (MP) har inkommit med ett särskilt yttrande.
_________
Sammanfattning av ärendet
Ekerö kommun beviljades stöd år 2010 för att driva ett energieffektiviseringsprojekt fram
till år 2014. Arbetet med projektet ska utgå från en strategi för energieffektivisering. För att
fortsätta erhålla stöd ska en lägesrapport årligen skickas in till Energimyndigheten. Vid det
senaste rapporteringstillfället lade Energimyndigheten extra vikt vid rapportering av
åtgärdsarbetet i enlighet med den fastställda strategin. Det fanns därmed behov av att
uppdatera strategin och det åtgärdsarbete som beskrivs i strategin.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande miljöstrategen, 2013-09-30
Strategi för energieffektivisering 2013
Missiv Energimyndigheten, 2010-08-10
Beslut Energimyndigheten, 2010-07-01
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2010-06-08 § 97
__________
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Särskilt yttrande, ärende 6, KSau 2013-11-12
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt bör omfatta uppsikt över att energieffektiviseringsarbetet bedrivs
effektivt. Kommunstyrelsen bör därför hållas informerad
-

dels om av vilka regler som gäller för upphandling av produkter och tjänster inom kommunens
fastighetssektor, både vid underhåll, reparationer, om- och tillbyggnader samt nybyggnad.

-

dels om i vilken omfattning kommunen samarbetar med SKL och andra kommuner vid
upphandling av energitjänster och anlitande av erfarna energirådgivare.

Vid upphandling av produkter och tjänster med lång livslängd inom kommunens fastighetssektor finns
ofta stora möjligheter till betydande energieffektivisering som det är viktigt att utnyttja.
Följande citat ur tjänsteutlåtandet tycks visa att de möjligheterna inte tas till vara på ett tillfredsställande
sätt: "För att kunna uppnå målsättningen till år 2014 var bedömningen i den tidigare versionen av
strategin att det även fanns behov av att satsa på energieffektivitet vid de större ny- och
ombyggnadsprojekt som det budgeterats för i investeringsbudgeten. Tanken var att Ekerö kommuns
energianvändning skulle kunna reduceras med 5 % genom detta tillvägagångssätt (av totalt 10 % till år
2014). Denna satsning har dock uteblivit av olika skäl och är ytterligare ett skäl att det blir svårt att uppnå
målsättningen till år 2014. Det är viktigt att ta livscykelkostnaden i beaktande för byggnader vid ny- eller
ombyggnadsprojekt. Energisnåla hus är ofta dyrare att uppföra, men har lägre drifts- och
underhållskostnader. På sikt när energipriserna ökar, finns stora vinster att hämta."
Det finns betydande skattepengar att spara genom att väga summan av varje års energivinster under en
energieffektivare produkts livslängd mot en ev högre investeringskostnad än för en produkt med sämre
energieffektivitet. Särskilt vid nybyggnad och vid om- och tillbyggnad är det därför viktigt att välja
energieffektiva driv- och reglermotorer och utrustningar för uppvärmning, kylning, ventilation och
belysning. Men även upphandling av energibehövande produkter i samband med underhåll och
reparationer är det viktigt att välja energieffektiva produkter.
Kommunstyrelsen bör också informeras om när arbetet med att ta fram riktlinjer för energianvändningen
för kommunens mark och byggnader kan återupptas. Det är otillfredsställande att den enligt
tjänsteutlåtandet är ”tills vidare avslutad eftersom regelverk för byggnaders energiprestanda och
kommuners möjlighet att ställa krav är under utvärdering".
Lena Holst
MP
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§ 165
Motion - Handlingsplan för cykling
Dnr KS13/146
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses behandlad.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ingegerd Danielsson (FP) har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige besluta:
”- att ta fram en handlingsplan för cykling i hela kommunen, en plan som bör omfatta
alltifrån förslag på nya cykelbanor till skyltning, underhåll och säkerhet och inte minst en
tidplan för dess genomförande,
- att tidigare beslut angående nya cykelbanor följs upp, samt
- att kommunstyrelsen ges i uppdrag att söka samarbete med SL för frågor avseende
transport av cyklar på vissa busslinjer.”
Beslutsunderlag
Motionssvar stadsarkitektkontoret, 2013-09-27
Motion av Ingegerd Danielsson (FP), 2013-05-02
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-06-18 § 60
__________
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Anslagsdatum
2013-11-19

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida: 13

Sammanträdesprotokoll
2013-11-12

§ 166
Detaljplan för Munsö gamla skola (Munsö Prästgård 1:2) - uppdrag
Dnr KS13/94
Beslut
1) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inleda ett upphävande av detaljplan för
Munsö gamla skola (Munsö Prästgård 1:2) samt uppdra till Byggnadsnämnden att
genomföra uppdraget med normalt planförfarande.
2) Om inkommande synpunkter är förenliga med förslaget efter genomfört samråd avses
detaljplanen övergå till enkelt planförfarande.
__________
Reservation
Lena Holst (MP) har inkommit med en skriftlig reservation.
_________
Yrkar
Lennart Nilsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Lena Holst (MP) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar i enlighet med Lennart Nilssons (M) yrkande.
_________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade i april 2013 positivt planbesked för fastigheten
Munsö Prästgård 1:2.
Syftet är att upphäva detaljplanen för fastigheten Munsö Prästgård 1:2 med anledning att
kunna avyttra marken till annat ändamål än allmänt ändamål, som gällande detaljplan
anger.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, 2013-10-30
Planbeskrivning, 2013-10-30
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-16 § 62
__________
Beslutet expedieras till
Byggnadsnämnden
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Reservation, ärende 8, KSau 2013-11-12
Vi reserverar oss mot beslutet att inleda ett upphävande av detaljplanen för Munsö Prästgård 1:2
(Munsö gamla skola).
I ärendebeskrivningen står ”I samband med upphävandet kommer fastigheten att säljas av och övergå
i privat ägo”. Det står också ”I dagsläget är byggnaderna i behov av upprustning vilket kommunen
saknar medel för.” (???)
Vi anser att kommunen ska behålla fastigheten, i första hand för sociala behov. Det behövs en
utredning och samråd om hur fastigheten och dess byggnader bäst ska användas och vilken
upprustning och ev. om- och tillbyggnader som behövs. Byggnaderna på fastigheten skall bevaras
åtminstone till det yttre. Ytterligare ett starkt skäl att inte nu inleda ett upphävande av detaljplanen är
detta skulle göra det ”- - svårare att garantera att de kulturhistoriska värdena som finns i närområdet
kan tillvaratas på ett bra sätt om ett område inte omfattas av detaljplan. Det finns heller ingen garanti
för att bebyggelsen skyddas och inte rivs”.
Citaten är hämtade ur stycket Konsekvenser av upphävandet på sid 7 i tjänsteutlåtandet 2013-10-30.
Upprustning, inklusive ev. om- och tillbyggnad, ska göras med hänsyn till den kulturhistoriska
miljön, landskapsbilden och bebyggelsemiljön och i enlighet med vad som sägs i förslaget till nytt
kulturmiljöprogram (utkast 2013-02-12).
Bostäder för äldre som skulle göra det möjligt för Munsöbor att på ålderns höst bo kvar på Munsö är
ett användningsområde som föreslagits bland andra av Munsö hembygdsförening. Det är ett bra
förslag. Kommunen bör ta sitt ansvar även för de kommuninvånare som bor utanför tätorterna. Det
ska vara möjligt att åldras inom den del av kommunen där man kanske bott i hela sitt liv. Att
förflyttas till en annan kommundel ska inte vara den enda lösningen när omsorgsbehovet ökar.
Lena Holst
MP
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§ 167
Gestaltningspolicy
Dnr KS13/244
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till gestaltningspolicy remitteras till
samtliga nämnder för yttrande.
Yttrandena ska ha inkommit till Kommunstyrelsen senast 10 mars 2014.
__________
Sammanfattning av ärendet
Flera av kommunens nämnder har uppdrag att medverka vid utformning av den fysiska
miljön. Den stora förändring i kommunen med tillkommande bebyggelse, i framförallt
tätortsbandet, gör att det finns behov av en strategi för hur arkitektoniska, estetiska och
konstnärliga aspekter och utformningen av områden och offentliga platser samspelar.
Arbetet med att ta fram en gestaltningspolicy har bedrivits brett. Två seminarier med
politiker från kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden har arrangerats. Resultaten av dessa utgör underlag för förslag till policy.
I policyn finns mål, strategier och ansvarsområden angivna. Vidare finns exempel på
konkretiseringar för hur olika miljöer kan leva upp till målen beroende på om det är
centrumområden, grupphusbebyggelse, villabebyggelse, omvandlingsområden, landsbygd,
allmänna platser och kommunala anläggningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkontoret kultur och fritid, stadsarkitektkontoret och tekniska
kontoret, 2013-10-18
PM – Vackrare Ekerö – en gestaltningsvision, 2013-10-28
__________
Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
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§ 168
Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län
gällande nyanlända
Dnr KS13/250
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta överenskommelse om
samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända.
__________
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2009 finns en överenskommelse mellan länets kommuner gällande samverkan kring
introduktion för nyanlända flyktingar. Syftet med överenskommelsen är att Stockholms läns
kommuner genom samarbete ska underlätta och förbättra integrationen av nyanlända i
länet.
I och med etableringsreformens införande i december 2010 förändrades kommunernas
ansvar gällande flyktingmottagande. Reformen innebar bland annat att vissa tidigare
kommunala åtaganden flyttades över till Arbetsförmedlingen. Etableringsreformens
införande samt att den tidigare överenskommelsen var relativt okänd hos kommunerna
föranledde att KSL arbetade fram en reviderad version av överenskommelsen.
Den nya överenskommelsen har samma syfte som den tidigare. Målsättningen är en väl
fungerade integration där självförsörjning är målet. I den nya överenskommelsen
förtydligas organisation och uppföljningsansvar. Överenskommelsen förtydligar även vilka
samverkansområden som kan vara aktuella. Exempel på aktuella samverkansområden är
utbildnings- och arbetslivsinriktade insatser för vuxna samt insatser för barn och unga
såsom bl.a. modersmålsundervisning, hälsofrågor och utbildningsinsatser för gode män.
Antagandet av överenskommelsen innebär att kommunen åtar sig att aktivt samverka med
andra kommuner för ett ökat gemensamt ansvarstagande kring integration av nyanlända.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunkansliet, 2013-11-05
Tjänsteanteckning kommunkansliet, 2013-10-24
Protokollsutdrag Socialnämnden 2013-09-25 § 130
Tjänsteutlåtande socialkontoret, 2013-08-29
Rekommendation - Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län
gällande nyanlända, 201306-05
Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända.
2013-05-0
__________
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§ 169
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2013, kvartal 3
Dnr KS13/131
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att notera rapporteringen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska till Kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom
tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av
bistånd/insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut. Nämnden skall även lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige
över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § och 9 § LSS som inte har
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden
skall också ange vilka typer av bistånd/insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som
har förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapportering ska ske en gång per kvartal och denna rapportering avser 3:e kvartalet 2013.
SoL = Socialtjänstlag (2001:453)
LSS = Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunkansliet, 2013-11-05
Protokoll Socialnämnden 2013-09-25 § 156 (Ojusterat)
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 2013
__________
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§ 170
Redovisning av ej färdigberedda motioner 2013, 2:a redovisningen
Dnr KS13/121
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera redovisningen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska Kommunstyrelsen två gånger per år till
Kommunfullmäktige redovisa de motioner som ännu inte är färdigberedda. Detta är 2013
års andra redovisning.
Hittills under 2013 (t.o.m. KF 24:e okt) har 7 nya motioner remitterats till
Kommunstyrelsen och 9 har behandlats. Idag finns totalt 7 motioner som ännu inte är
färdigberedda och av dessa är ingen äldre än ett år.
1 av motionerna beräknas återkomma till Kommunfullmäktige i december, 3 i mars 2014
och övriga i juni 2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunkansliet, 2013-11-01
Redovisning av ej färdigberedda motioner, 2013-11-01
__________
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§ 171
För kännedom


SKL cirkulär 13:54 – Rekommendation om kommunala energikrav på fler
bostadshus vid försäljning av kommunal mark.
 SKL Cirkulär 13:55 – Överenskommelse om avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension
(AKAP-KL) m.m. inkl. bilagor
 AB Vårljus – Kallelse och Protokoll till sammanträdet 2013-09-03
 AB Vårljus – Tertialrapport samt årsprognos AB Vårljus
 Kommunens revisorer – Granskning av kommunens övergripande planering av
kompetensförsörjning
 Länsstyrelsen Stockholm – Beslut gällande översyn av förbudet att jaga älg under
helger inom delar av Stockholms län.
__________
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