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ÄRENDELISTA
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146

Avfallstaxa för Ekerö kommun 2016 (KFS: 60:7)
Miljönämndens taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område
Byggnadsnämndens taxa 2016, KFS 20:2
Förändrad taxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, KFS 40:4
Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2016 med inriktning för 20172018
Motion för remittering - Delad skolstart
Motion för remittering - Vänthall och toalett vid Munsö färjeläge vid Sjöängen
Motion för remittering - Kommunalt övertagande av Närlunda/Stockby vägföreningar
Motion för remittering - Väghållning i Ekerö tätort

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Avfallstaxa för Ekerö kommun 2016 (KFS: 60:7) (KS15/200)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta ny avfallstaxa, KFS 60:7, att gälla
från den 1 januari 2016.
Avvaktar med ställningstagande
Hanna Svensson (S) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av
ärendet.

Sammanfattning
Avfallsverksamheten har ett underskott i finansieringen. Huvudsakligen beroende på
införandet av matavfallshämtning samt ökade kostnader för slamhämtning och behandling av
slammet. Förslaget på ny avfallstaxa innebär en höjning för de vanligaste abonnemangen för
hämtning av kärlavfall med 10 % och för det vanligaste abonnemanget för slamhämtning med
17 %.

Beslutsunderlag






§ 69/2015 Avfallstaxa för Ekerö kommun 2016 - KFS 60:7
Tjänsteutlåtande KS - Avfallstaxa för Ekerö kommun 2016 (KFS 60:7)
TN Tjut - Avfallstaxa för Ekerö kommun
TN PM - Förslag till avfallstaxa
KFS-60-7 Renhållningstaxa (bilaga)

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Miljönämndens taxa för offentlig kontroll av livsmedel (KS15/199)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa Miljönämndens taxa för
offentlig kontroll av livsmedel, KFS 60:9, att gälla från den 1 januari 2016.

Sammanfattning
Miljönämndens taxa för offentlig kontroll av livsmedel grundar sig sedan 2007 på en modell
som utarbetats av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och som utgår från
rekommendationer från Livsmedelsverket.
Miljönämndens taxa för livsmedelskontroll höjdes med ca 10 % 2014 och ytterligare
8 % 2015 sedan en ny beräkning hade visat att kostnaden var högre än tidigare beräknat samt
för att täcka kostnaden för ökad provtagning. Med anledning av att nämndens kostnader ökat i
snabbare takt än nämndens indexuppräkning av taxorna har Miljö- och hälsoskyddskontoret
gjort en förnyad beräkning av timkostnaden med hjälp av den senaste uppdaterade versionen
av SKL:s modell. Den beräknade timkostnaden blir 1 095 kronor. Timavgiften för 2015 är
1 045 kronor vilket innebär en höjning med knappt 5 %.
Förutom den höjda timavgiften föreslås att det index som används när nämnden själv får
uppräkna taxan byts från konsumentprisindex (KPI) till prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) vilket ligger närmare nämndens verkliga kostnadsförändringar.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande - Miljönämndens taxa för offentlig kontroll av livsmedel
MN Protokollsutdrag - Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
MN PM - Livsmedelstaxa 2016

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens
område (KS15/203)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa Miljönämndens taxa för
prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område, KFS 60:4, att gälla från den 1 januari 2016.

Sammanfattning
Miljönämndens taxa för tillsyn och prövning inom Miljöbalkens område grundar sig sedan
2009 på en modell som utarbetats av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans
med ett antal kommuner.
Med anledning av att nämndens kostnader har ökat i snabbare takt än nämndens
indexuppräkning av taxorna har Miljö- och hälsoskyddskontoret gjort en förnyad beräkning
av timkostnaden med hjälp av den senaste uppdaterade versionen av SKL:s modell. Den
beräknade timkostnaden blir 1 045 kronor. Timavgiften är för närvarande 945 kronor, vilket
innebär en föreslagen höjning med ca 10 %.
Utöver en höjning av timavgiften föreslås en justering av antalet timmar för vissa prövningar
där nuvarande antal timmar inte stämmer med verklig tidsåtgång. Dessutom möjliggörs uttag
av årsavgift för verksamheter som inte tidigare funnits med, som kafferosteri och
Trafikverkets arbeten med bygge av väg, tunnlar och hamnar.
Dessutom föreslås att det index som används när nämnden själv få uppräkna taxan byts från
konsumentprisindex (KPI) till prisindex för kommunal verksamhet (PKV) vilket ligger
närmare nämndens verkliga kostnadsförändringar.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har den 9 september 2015 upprättat förslag till taxa med tre
bilagor.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande - Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom
Miljöbalkens område
MN Protokollsutdrag - Taxa för prövning och tillsyn
MN PM - Taxa för prövning och tillsyn inom MB område
MB Taxebilaga 1 - Allmänna hänsynsregler
MB Taxebilaga 2 - Avgiftsklasser
MB Taxebilaga 3 - Risk- och erfarenhetsbedömning

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Byggnadsnämndens taxa 2016, KFS 20:2 (KS15/198)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Byggnadsnämndens taxa, KFS
20:2, att gälla från den 1 januari 2016.

Sammanfattning
Stadsarkitektkontoret har upprättat förslag till taxa för byggnadsnämndens verksamhet att
gälla från den 1 januari 2016. Grundbelopp i taxan har justerats till
47 kronor, vilket motsvarar en höjning om ca 1,5 %.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande KS - Byggnadsnämndens taxa 2016
BN - Taxa 2016

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Förändrad taxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem,
KFS 40:4 (KS15/130)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fasställa taxan inom förskola, pedagogisk
omsorg och fritidshem, KFS 40:4, att gälla från den 1 januari 2016.

Sammanfattning
Förordningen om stadsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och
fritidshemmet har ändrats vilket medför nya avgiftsnivåer.

Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande KS - Förändrad taxa inom förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem
Protokollsutdrag - Förändrad taxa inom förskola pedagogisk omsorg och
fritidshem
Tjänsteutlåtande - Förändrad taxa inom förskola pedagogisk omsorg och
fritidshem
KFS - Taxa inom förskola pedagogisk omsorg och fritidshem

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) (KS15/123)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar yttrandet över En kommunallag för framtiden (SOU2015:24)
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna yttrandet

Sammanfattning
Nuvarande kommunallag kom till 1991. Mycket har förändrats sedan dess. Medlemskapet i
Europeiska unionen har inneburit att Sverige måste beakta en allt större mängd EUlagstiftning. Kommuner, landsting och regioner samverkar i en allt högre grad med privata
entreprenörer. Valfrihetssystemet har införts på många områden. IT-utvecklingen har
förändrat förutsättningarna i många verksamheter. Regeringen har mot denna bakgrund tillsatt
en utredning som har haft i uppdrag att göra en totalöversyn av dagens kommunallag.
Utredningen har överlämnat sitt slutbetänkande En kommunallag för framtiden
(SOU2015:24). Betänkandet har remitterats till samtliga kommuner, landsting och regioner
Remisstiden utgår den 30 oktober 2015.
Betänkandet utgör en genomlysning av hela kommunallagen och omfattar drygt 1000 sidor.
Tanken är att den nya kommunallagen ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag



Sammanfattning av slutbetänkandet (SOU 2015:24)
SKL:s sammanfattande beskrivning av förslaget

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2016
med inriktning för 2017-2018 (KS15/12)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Sammanfattning
I planeringsförutsättningarna i juni 2015 framkom att de ekonomiska förutsättningarna
förändras negativt från 2016 och accelererar. Minskade intäkter genom ökad
inkomstutjämningsavgift har avgörande betydelse. Hösten 2015 har förutsättningarna
försämrats än mer med lägre skatteintäkter – SCB:s antagande om högre
befolkningsprognosen i riket innebär att fördelningen av det totala skatteunderlaget ska göras
med fler. En förändrad förutsättning som inte kunde förutses inför budgetarbetet.
Tillsammans med ökade verksamhetskostnader kan budget 2016 nå en balanserad nivå men
på en lägre resultatnivå än vad som är önskvärt enligt riktlinjerna för god ekonomisk
hushållning.
Givet nuvarande budgetunderlag och ekonomiska förutsättningar uppnås inte en balanserad
ekonomi åren 2017-2018 utan ytterligare intäktsförstärkningar eller kostnadsreduceringar.
Omfattningen överstiger även de nivåer på kostnadsreduceringar som – ram version 2 –
återfinns i nämndsunderlag.
Förslag till driftbudget för år 2016 beräknas till ett positivt årets resultat med 9 mk, 0,6
procent. Här återfinns även risk för att budgetmålet om försäljningar inte nås – försäljning av
bostadsrätter enligt plan är en förutsättning.
För att nå resultat 1 procent årligen 2017-2018 behövs ytterligare 24 mkr år 2017 och 44 mkr
år 2018 i intäktsförstärkning eller kostnadsreduceringar jämfört verksamhetskostnadernas
netto enligt ”budgetförslag version 1”. Till den obalansen kommer att budgetmålet om
försäljningar 2017-2018 inte kommer att nås.
Förslaget är att anta budget för år 2016 med nettobudget för varje nämnd och för
Kommunstyrelsens budgettitlar. För de följande åren föreslås att inriktningsbeslut inte
beslutas per budgettitel utan på en totalnivå för kommunen.
Budgetarbete 2017-2019 måste aktualiseras tidigt på år 2016 med en inriktning för hur arbetet
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ska gå vidare och komma till uttryck i hur planeringsförutsättningarna ska hanteras för att ge
ett utgångsläge för budgetarbetet för perioden 2017-2019.

Beslutsunderlag































Tjänsteutlåtande - Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år
2016 med inriktning för 2017-2018
PM - Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2016 med
iinriktning för 2017--2018
BUN Protokollsutdrag - Förslag till driftbudget för 2016
BUN Tjut - Förslag till driftbudget för 2016
BUN PM - Driftbudget för 2016
BUN PM - Förslag till investeringsbudget 2016
SN protokollsutdrag § 128 - Budget 2016
SN Tjut - Förslag till driftbudget 2016
SN PM - Förslag till driftbudget 2016-18
SN PM - Förslag till investeringsbudget 2016-20
KFN - Protokollslutdrag budget 2016
KFN Tjut - Förslag till budget 2016
KFN PM - Förslag till driftbudget 2016
KFN PM - Förslag till investeringsbudget 2016
BN - Förslag till budget 2016
MN Tjut - Förslag till budget 2016
MN PM - Förslag till driftbudget 2016
TN Protokollsutdrag - Förslag till driftbudget för 2016
TN Tjut - Förslag till driftbudget 2016
TN - Förslag till driftbudget 2016
TN Avfall PM - Förslag till driftbudget 2016
TN TEX PM - Förslag till investeringsbudget 2016
TN Fastighet PM - Förslag till investeringsbudget 2016
TN Avfall - Förslag till investeringsbudget 2016
PM Central politisk organisation - Förslag budget 2016 med inriktning 20172018
Budget för revisorerna 2016
PM Överförmyndaren - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018
PM Kommunstyrelsens förvaltning - Förslag till driftbudget 2016 med
inriktning 2017-2018
PM - Förslag till investeringsbudget 2016-2020 produktionsområde Kultur
PM - Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020
produktionsområde Omsorg

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Motion för remittering - Delad skolstart (KS15/154)
Beslut
Motionen remitteras till Barn- och utbildningsnämnden för beredning.

Sammanfattning
Hanna Svensson (S), Lars Holmström (S), Johan Hammarström (S), Inger Andersen (S),
Fredrik Sirberg (S) och Elisabeth Palm (S) har i en motion föreslagit att:
"- vi ska se över möjligheterna till delad skolstart även i Ekerö kommun.
- jämföra och lära av kommuner som har liknande förutsättningar där denna typ av lösning
har genomförts, till exempel Tyresö kommun.
- Barn- och utbildningsnämnden återkommer till kommunstyrelsen om det innebär extra
kostnader för verksamheterna som inte kan fördelas inom nämndens egna budgetramar."

Beslutsunderlag



§69 Motion för remittering - Delad skolstart
Motion om delad skolstart

Expedieras till
Barn- och utbildningsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Motion för remittering - Vänthall och toalett vid Munsö färjeläge vid
Sjöängen (KS15/152)
Beslut
Motionen remitteras till Tekniska nämnden för beredning.

Sammanfattning
Desirée Björk (Ö), Robert Oberascher (Ö) och Bernt Richloow (Ö) har i en motion föreslagit
"att kommunen ska verka för att en vänthall med toalett uppförs vid Sjöängen vid Munsö
färjeläge".

Beslutsunderlag



§68 Motion för remittering - Vänthall och toalett vid Munsö färjeläge vid
Sjöängen
Motion om vänthall och toalett vid Munsö färjeläge vid Sjöängen

Expedieras till
Tekniksa nämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Motion för remittering - Kommunalt övertagande av
Närlunda/Stockby vägföreningar (KS15/151)
Beslut
Motionen remitteras till kommunledningskontoret för beredning.

Sammanfattning
Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) har i en motion föresalgit
"- att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen startar ett projekt vars uppdrag är att
i samråd med t.ex. Närlunda och Stockby Vägföreningar utarbeta förslag på avtal som
erbjuder vägföreningarna i kommunen en möjlighet till kommunalt övertagande av
huvudmannaskapet för allmänna platser
- att avtalet innefattar att ett övertagande sker inom en 4 årsperiod".

Beslutsunderlag



§67 Motion för remittering - Kommunalt övertagande av Närlunda/Stockby
vägföreningar
Motion - Kommunalt övertagande av Närlunda/Stockby vägföreningar

Expedieras till
Planeringschefen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Motion för remittering - Väghållning i Ekerö tätort (KS15/146)
Beslut
Motionen remitteras till kommunledningskontoret för beredning.

Sammanfattning
Lena Holst (MP), Ulrika Sandin (MP), Björn Osberg (MP) och Noa Ericson (MP) har i en
motion föreslagit "att kommunen övertar väghållningen från Närlunda vägförening inom en
fyraårsperiod".

Beslutsunderlag



§66 Motion för remittering - Väghållning i Ekerö tätort
Motion - Väghållning i Ekerö tätort – ett ansvar för kommunen

Expedieras till
Planeringschefen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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