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1.

Avfallstaxa för Ekerö kommun 2016 (KFS: 60:7) (KS15/200)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny avfallstaxa att gälla från
den 1 januari 2016.

2.

Miljönämndens taxa för offentlig kontroll av livsmedel (KS15/199)
Förslag till beslut

Kommunstyrelser föreslår kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till
revidering av nämndens taxa för offentlig kontroll av livsmedel (KFS 60:9) från och
med den 1 januari 2016.

3.

Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område
(KS15/203)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till
revidering av miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens
område (KFS 60:4) från och med den 1 januari 2016.

4.

Byggnadsnämndens taxa 2016 (KS15/198)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta byggnadsnämndens förslag
till taxa att gälla från den 1 januari 2016.

5.

Förändrad taxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (KS15/130)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa inom
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (KFS 40:4) att gälla från den 1 januari
2016.

6.

Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) (KS15/123)
Förslag till beslut

Handlingar kommer senare.
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7.

Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2016 med
inriktning för 2017-2018 (KS15/12)
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget
för år 2016 enligt bilaga 1 fastställs.
-Årets resultat 2016 uppgår till 8 955 tkr eller 0,6 procent av summan av
skatteintäkter och generella bidrag.
-Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 437 275 tkr år 2016 och fördelas per
budgettitel enligt bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att inriktningen årets
resultat år 2017 är 15 025 tkr och år 2018 är 15 500 tkr vilket motsvarar 1 procent av
summan av skatteintäkter och generella bidrag.
- Kommunfullmäktige beslutar att budgetram år 2017 och år 2018 inte fastställs per
budgettitel, för att uppnå 1 procents årets resultat krävs ytterligare
intäktsförstärkningar eller kostnadsreduceringar jämfört med vad som återfinns i
budgetunderlaget.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra till Kommunstyrelsen
att uttala viljeinriktning och uttala direktiv för kommande budgetarbetet inför
framtagandet av planeringsförutsättningar för budgetarbetet för perioden 2017-2019.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna och leda arbetet.
4. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till
investeringsbudget för år 2016 med inriktning för 2017-2020 enligt tabellförteckning
över investeringar för projekt/objekt fastställs.
- Investeringar i renhållningsverksamheten medges med 3 800 tkr år 2016.
Inriktningen för åren 2017-2018 enligt investeringstabell.
-Investeringsbudgeten för övrig kommunal verksamhet tillstyrks för redovisade
projekt/objekt till sammanlagt 206 875 tkr för år 2016. Inriktningen för åren 20172020 i enlighet med vad som redovisas i investeringstabellen.
5. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Kommunstyrelsen
är bemyndigad att besluta om omdisponeringar av investeringsbudget mellan olika
investeringsprojekt över förvaltningsgränserna under kalenderåret 2016.
6. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala
utdebiteringen år 2016 är 19:25 per skattekrona efter skatteväxling om 2 öre med
Stockholms läns landsting.
7. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens
verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nettobudget år 2016.
8. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen
bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning.
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8.

Motion för remittering - Delad skolstart (KS15/154)
Förslag till beslut

Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

9.

Motion för remittering - Vänthall och toalett vid Munsö färjeläge vid
Sjöängen (KS15/152)
Förslag till beslut

Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

10.

Motion för remittering - Kommunalt övertagande av Närlunda/Stockby
vägföreningar (KS15/151)
Förslag till beslut

Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

11.

Motion för remittering - Väghållning i Ekerö tätort (KS15/146)
Förslag till beslut

Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.
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