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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§1

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (KS17/20)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
_____
Sammanfattning
Regeringen tillsatte i juni 2014 en nationell samordnare för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. Samordnarens uppdrag är att utveckla och stärka arbetet
på lokal nivå och säkerställa samverkan mellan myndigheter, kommuner och
civilsamhällets organisationer. I uppdraget ingår också att förbättra stöd till
anhöriga, ta fram en sammanhållen strategi för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism, verka för att kunskapen om våldbejakande extremism
ökar och att förebyggande metoder utvecklas.
Som ett led i arbetet har Sveriges kommuner uppmanats att utveckla lokala
handlingsplaner för arbetet mot våldsbejakande extremism. Samordnaren har
utarbetat rekommendationer till stöd för arbetet med att ta fram handlingsplaner.
Denna handlingsplan tar sin utgångspunkt i de nationella rekommendationerna och
syftar till att vara ett stöd i det lokala arbetet mot våldsbejakande extremism i Ekerö
kommun. Handlingsplanen förtydligar kommunens ansvar, hur arbetet kan införlivas
i befintlig verksamhet och hur samverkan ska ske samt vilka insatser som kan göras
på olika preventionsnivåer.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande -Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Expedieras till
Planeringschef
Integrationschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Utbyggnad Sanduddens skola, återremitterat ärende (KS16/89)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta alternativ 3 för utbyggnad
av Sanduddens skola.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt Kommunstyrelsen
att försälja fastigheten Sanduddens skola till marknadsmässiga villkor.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt Barn- och
utbildningsnämnden att vid genomförande av alternativ 3 avveckla den kommunala
verksamheten vid Sanduddens skola.
Deltar ej
Gunilla Lindberg (L) deltar inte i beslutet.
Reservation
Hanna Svensson (S) och Ulrika Sandin (MP) reserverar sig.
_____
Yrkande
Hanna Svensson (S) yrkar att alternativ 1 och 2 ska utredas vidare.
Ulrika Sandin (MP) yrkar att alternativ 1 ska utredas vidare.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt kommunledningskontorets förslag.
Propositionsordning
Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
Yrkande
Hanna Svensson (S) och Ulrika Sandin (MP) yrkar avslag till alternativ 3.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
_____
Sammanfattning
Kommunstyreslen beslutade 2016-11-29 § 144 att föreslå Kommunfullmäktige att
försälja fastigheten Sanduddens skola och att förorda att skolverksamheten drivs
vidare av en fristående aktör i enlighet med alternativ 3 som redovisas i
PM 2016-11-03.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-13 § 144 om minoritetsåterremiss av ärendet
enligt ett yrkande om att en grundlig risk- och konsekvensanalys av samtliga
alternativ för Sandudden skola ska göras utifrån pedagogisk, ekonomisk och
elevmässig synpunkt innan beslut fattas i ärendet.
Det är kommunens uttalade ambition att öka andelen fristående verksamheter inom
skolområdet i syfte att öka valfriheten och att en ökad sund konkurrens över tid även
gynnar den pedagogiska utvecklingen i de kommunala skolorna.
I Kommunfullmäktiges beslut om budget för 2017 med inriktning för driftbudget
2018 – 2019 och investeringsbudget 2018-2021 pekas på att kostnadsreduceringar är
nödvändiga för att klara kravet på ekonomiskt resultat och att överväganden om
nedprioriteringar i investeringarna är nödvändiga. Den höga investeringsnivån gör
också att den av fullmäktige beslutade självfinansieringsgraden riskerar att inte nås.
Till Barn- och utbildningsnämndens yttrande bifogades en konsekvensanalys med
syftet att identifiera eventuella negativa konsekvenser. Tyngdpunkten i analysen är
att belysa eventuella svårigheter i processen kring avvecklingen av den kommunala
verksamheten och övergången till att en fristående aktör startar skola i Sandudden.
Som ett senare steg görs en konsekvensanalys på skolan. Den analysen pågår för
närvarande och en sammanställning av den kommer att redovisas till
Kommunstyrelsen.
Med hänvisning till det som anförts är det kommunledningskontorets bedömning att
tillräckliga underlag och analyser finns för ett ställningstagande.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Utbyggnad Sandudden skola
 §144 KF Utbyggnad Sanduddens skola
 §144 KS Utbyggnad Sanduddens skola
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS Tjänsteutlåtande - Utbyggnad Sanduddens skola
PM - Utbyggnad Sanduddens skola
Förstudie skolutbyggnad
BUN Yttrande - Utbyggnad Sanduddens skola
Konsekvensanalys - Utbyggnad Sanduddens skola
§ 99 BUN - Utbyggnad Sanduddens skola
§158 KSau Utbyggnad Sanduddens skola
Förhandlingsprotokoll enligt § 11 MBL - Utbyggnad Sanduddens skola

Expedieras till
Kommunledningskontoret
Teknik- och exploateringskontoret
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
(20170131)
Reservation mot – Utbyggnad Sanduddens skola
DNR KS16/89
Socialdemokraternas förordar att man för elevernas och skolans skull jobbar vidare med
förslag ett och två för att hitta den mest stabila, långsiktiga och ekonomiskt mest gynnsamma
lösningen för att bygga ut Sanduddens skola.
Kommunen står inför stora och strategiskt viktiga investeringar i närtid, för att kunna tillskapa
en utökad skolkapacitet inom kort tid. Att i detta kritiska läge börja experimentera med nya
helt oprövade lösningar som alternativ tre skulle innebära ter sig ytterst ologiskt.
Att stänga ner en väl fungerande skola, uppskattad av elever, personal och vårdnadshavare,
som presterar goda resultat, för att sedan ”hoppas” på att en fristående grundskoleaktör, i
första hand får tillstånd av skolinspektionen att driva grundskola i Ekerö, för det andra ens gör
det lika bra som den redan etablerade kommunala skolan, och för det tredje, inte göra likt
skolkoncernen John Bauer och går i konkurs från en dag till en annan. Det är ovärdigt en
kommun som säger sig vara mån om sina begränsade resurser såväl som sina medborgare, att
utsätta en skola och dess elever för ett sådant experiment.

Hanna Svensson
Socialdemokraterna
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Reservation Utbyggnad av Sanduddens skola
Dnr KS 16/89
Vi är i princip inte emot att driva skolor i privat regi eller att de ägs och förvaltas av en privat
aktör. Vi ser dock i detta specifika fall flera risker med alternativ 3 som innebär en försäljning
av skolan och att skolan ska drivas av en fristående aktör. De elever och föräldrar som har valt
Sanduddens skola har gjort det med förutsättningen att det är en kommunal skola. Det finns
också en påtaglig risk att vi förlorar personal om de inte vill arbeta i den friskola som kommer
att ta över driften av skolan. Vi anser att detta är oroande i en tid då lärarbristen är mycket
stor.
Vi känner oss heller inte trygga med att detta måste förhandlas fram under tidspress. Risken
finns att vi då tvingas välja en köpare och skolaktör som inte är tillräckligt långsiktig eller
uppvisar andra brister.
Vi saknar också de ekonomiska kalkyler som ligger bakom majoritetens ställningstagande för
alternativ 3 framför alternativ 1 eller 2. Vi ser det som nonchalant att inte göra ytterligare
utredningar trots minoritetsåterremissen från kommunfullmäktige. Detta undergräver
förtroendet för demokratin då majoriteten aktivt väljer att inte ge oppositionen det inflytande
som regelverket ger.
Vi ställer oss dock positiva till att kommande investeringsbehov av skollokaler kan lösas med
etablering av fristående fastighetsägare som bygger, äger och förvaltar skollokaler.
Ulrika Sandin
Miljöpartiet de Gröna Mälaröarna

Page 9 of 43

Sammanträdesprotokoll
2017-01-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§3

Detaljplan för Norra Enlunda (Söderberga 1:36 m.fl.) - uppdrag
(KS12/132)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utöka planområdet till att även omfatta
öppen mark fram till Troxhammar golfbana samt österut fram till industriområde vid
Färingsö Trä.
Reservation
Hanna Svensson (S) och Ulrika Sandin (MP) reserverar sig.
_____
Yrkande
Hanna Svensson (S) och Ulrika Sandin (MP) yrkar att uppdraget även ska inkludera
flerbostadshus i hyresrättsform.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt kommunledningskontorets förslag.
Propositionsordning
Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
_____
Sammanfattning
Ansökan om planläggning inkom 2010 från fastighetsägaren till Söderberga 1:36,
Prowor Fastighetsutveckling Stockholm AB. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav
stadsarkitektkontoret ett planuppdrag 2012-06-12 § 93. Planuppdraget inkluderade
Söderberga 1:36 m.fl. och avsåg ca 15 nya villatomter samt parhus/radhus och
bevarande av öppen mark och skogsmark. Uppdraget syftar till att ge befintliga
bostäder möjlighet att ansluta till det kommunala VA-nätet. Planläggning påbörjades
under 2016 och föreslås nu inkludera ytterligare bebyggelse.
Området finns utpekat i gällande översiktsplan som utvecklingsområde för
kommunalt VA. Det finns ett vägreservat i norra delen av området samt markreservat
för verksamhetsområde utpekade på öppen mark öst och väst om Söderberga 1:36.
Området är en del av tätortsbandet och ytterligare bebyggelse är i enlighet med
översiktsplanens riktlinjer för Södra Färingsö.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I och med den brist på bostads- och verksamhetstomter som råder i kommunen och
regionen idag anser stadsarkitektkontoret att bebyggelse i ett utökat område är
motiverat på platsen. Ett större område bör även utredas för att beakta samspelet
med det vägreservat som pekas ut i översiktsplanen, närheten till verksamhetsområdet vid Färingsö Trä samt de sammanhängande skogsområden som omgärdar
platsen. Stadsarkitektkontoret bedömer att inriktningen bör vara en blandning av
enbostadshus, parhus, radhus och verksamheter.
Redan givet planuppdrag finansieras genom planavtal med den större privata
markägaren. Det utvidgade planområdet består till största del av kommunalt ägd
mark och plankostnaden för utökningen finansieras av kommunen. Planavgift tas
därefter ut i samband med bygglov.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Detaljplan för norra Enlunda (Söderberga 1:36 m fl)
 Kartunderlag - Detaljplan för norra Enlunda (Söderberga 1:36 m fl), 2017-0120
Expedieras till
Stadsarkitektkontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation i ärende 3 Detaljplan för Norra Enlunda (Söderberga 1:36 m. Fl.) –
uppdrag
Dnr KS12/132
Miljöpartiet ställer sig positiva till att utöka planområdet till att även omfatta öppen mark
fram till Troxhammar golfbana samt öster ut fram till industriområde vid Färingsö Trä.
Vi yrkade på att det i detaljplanen bör anges att det i huvudsak ska byggas flerfamiljshus i
hyresrättsform och reserverar oss mot avslaget då det finns ett stort behov av att utöka
andelen hyreslägenheter i kommunen. Eftersom marken i huvudsak är i kommunal ägo och
området ligger i kollektiva nära läge är det ett mycket bra läge för hyreslägenheter.

Ulrika Sandin
Miljöpartiet de gröna Mälaröarna
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§4

Detaljplan för skola/förskola (del av Ekebyhov 1:508) - planbesked
(KS17/21)
Beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna besked att kommunen avser
att upprätta detaljplan för skola/förskola inom del av fastigheten Ekebyhov 1:508.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt stadsarkitektkontoret att
upprätta detaljplan.
Särskilt yttrande
Hanna Svensson (S) och Ulrika Sandin (MP) inkommer med särskilt yttrande.
_____
Sammanfattning
Begäran om planbesked har inkommit från Birkaskolan 2016-11-25. Ansökan avser
att detaljplan upprättas så att utredningsområdet kan bebyggas med skola F-9 i två
våningar alternativt även med förskola. Området ligger i norra delen av Uggleberget i
Ekerö tätort. I norr avgränsas området av Gamla Ekerövägen och Åkerstigen samt
gång- och cykelbanan däremellan. Utredningsområdet består av del av fastigheten
Ekebyhov 1:508. Ekebyhov 1:508 ägs av Ekerö kommun.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Detaljplan för del av Ekebyhov 1:508 (skola/förskola)
 Utredning Birkaskolan - Planbesked
Expedieras till
Stadsarkitektkontoret
Birkaskolan, Auroravägen 12, 178 32 Ekerö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Särskilt yttrande
Ärende 4
(20170131)

Detaljplan för skola/förskola (del av Ekebyhov 1:508)
Dnr KS17/21
Socialdemokraterna i Ekerö ser mycket positivt på att kommunen tar fram mark för byggande
av ny skola. Särskilt när det sker i nära anslutning till kollektivtrafik som innebär att
bilberoendet inte ytterligare behöver öka. Att Birkaskolan är i behov av att på allvar planera
för sin fortsatta verksamhet utanför Tappströmsskolans lokaler har varit känt i flera år och att
det nu finns en chans till lösning är såklart en lättnad för personal, föräldrar och elever inom
verksamheten.

Socialdemokraterna har under många år lyft behovet av att just ta fram mark och detaljplanera
denna för att inte långa överklagandeprocesser ska gå ut över barnen. En långsiktig planering
är a och o för att verksamheterna inte ska drabbas av trångboddhet och alltför stora klasser.
Detta har dock till alldeles nyligen tett sig fullständigt ointressant för Moderaterna. Därför är
det extra glädjande att Birkaskolan lyckas hitta ett av kommunen ägt markområde där det är
möjligt att bygga och att frågan nu faktiskt utreds. Förhoppningsvis kommer processen vara
lika smidig nästa gång den kommunala skolan ber om utrymme för att utvidga sina
verksamheter.

Socialdemokraterna genom
Hanna Svensson
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Särskilt yttrande ärende 4 – Detaljplan för skola/förskola (del av Ekebyhov 1:508) –
planbesked
Dnr KS17/21
Miljöpartiet är positivt inställda till en etablering av en grundskola i centrumnära läge. Vi är
dock tveksamma till hur processen har varit. Det tycks vara så att det saknas framförhållning
från Alliansen då detta kommer tämligen överraskande. Vi anser att kommunen själva bör ha
haft denna tomt med i beräkningen när planen för kommunens skolkapacitet antogs. Vi anser
också att det är märkligt att den del av denna tomt som angränsar till Ekebyhovsskolan inte
var aktuell för exploatering då det framkom att det saknades mark för att bygga ut
Ekebyhovsskolan. Resultatet blev istället en splittring av skolan genom en flytt av högstadiet.
Ulrika Sandin
Miljöpartiet de gröna Mälaröarna
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§5

Riktlinjer för hästar i planeringen (KS08/72)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att genomföra
samråd av riktlinjer för hästar i planeringen.
_____
Sammanfattning
I Ekerö kommun som, trots närheten till Stockholm, till stor del fortfarande utgörs av
jordbrukslandskap finns ett stort antal stall och hästgårdar. De många hästarna
bidrar förutom till att ge hästintresserade personer möjlighet att utöva sitt intresse,
även till att landskapet betas och därigenom hålls öppet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-01-25 § 1 Stadsarkitektkontoret i uppdrag
att utarbeta riktlinjer som tydliggör kriterierna för bedömning av hästärenden i planoch bygglovsprövningar samt utreda förutsättningarna för att bygga ut ridleder.
Riktlinjer för hästar i planeringen har tagits fram för att tydliggöra och underlätta
bedömningen i ärenden som rör hästar och hästnäringen. Resultatet ska utgöra
underlag vid översiktsplanering, detaljplanering, bygglovsprövning, samt i andra
planerings- och tillståndssammanhang.
Möjligheterna till en längre sammanhängande ridled i kommunen har även
behandlats och utmaningar och möjligheter presenteras i samrådsunderlaget.
Uppdraget innehöll även att se över möjligheterna att etablera s.k. ryttarbyar, något
som dock inte behandlats inom ramen för detta samråd.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Riktlinjer för hästar i planeringen - samråd
 Hästarnas övärld - samrådsunderlag
Expedieras till
Stadsarkitektkontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Samråd avseende ny 130 kV ledning till Älvnäs - justerat stråk
(KS16/30)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom stadsarkitektkontorets förslag till yttrande
beträffande ny 130 kV ledning.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att
underteckna yttrandet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
_____
Sammanfattning
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att förstärka elnätet i Ekerö
kommun genom att bygga en ny 130 kV-ledning. I februari 2016 hölls ett samråd om
alternativa stråk. Ekerö kommun förordade då det så kallade stråk A, under
förutsättning att ledningen genom Stenhamra kan tas bort och att ledningen
markförläggs genom delarna av södra Färingsö där utveckling föreslås.
Därefter har stråk A valts. Vidare utredning och diskussion med Ekerö kommun har
lett till att Vattenfall utrett en mindre justering av stråk A inom ca 600 meter och ett
nytt stråk i höjd med Törnby (Törnbystråket) men en längd av ca 2 km. Vattenfall har
därför bjudit in till ett kompletterande samråd enligt 6 kap 4 § Miljöbalken med
berörda fastighetsägare, närboende, myndigheter och organisationer. Ekerö kommun
har fått förlängd svarstid till den 15 februari 2017.
Ärendet har samberetts med teknik- och exploateringskontoret, planeringschef på
kommunledningskontoret, nämndkontor Kultur och fritid, utöver
stadsarkitektkontorets samhällsplanerare, biolog och planchef. Miljönämndens
delegationsbeslut återfinns även i yttrandet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Samråd enligt 6:4 MB avseende ny 130 kV kraftledning,
Ekerö
 Yttrande - Samråd enligt 6 kap 4 § MB avseende ny 130 kV ledning till Älvnäs,
Ekerö kommun - justerat stråk
 Remiss - Planerad 130kV ledning till Älvnäs, Ekerö kommun - samråd
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till
Stadsarkitektkontoret
Miljö- och hälsoskyddskontoret
felicia.alriksson@afconsult.com

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Remissvar - Trafikverkets vägplan gällande bytespunkt Svanhagen
(TRV 2016/10626) (KS16/42)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar yttrandet beträffande bytespunkt Svanhagen.
2. Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna
yttrandet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
_____
Sammanfattning
Trafikverket har översänt granskningshandling av vägplan med önskemål om
yttrande. Ekerö kommun avser att på Trafikverkets begäran yttra sig om bytespunkt
Svanhagen. Vägplan Svanhagen syftar till en ombyggnation av bytespunkt Svanhagen
från dagens lösning med flervägskorsning till en cirkulationsplats.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Samråd gällande ombyggnad av bytespunkt Svanhagen i
Ekerö kommun
 Yttrande - Samråd gällande ombyggnad av bytespunkt Svanhagen i Ekerö
kommun
 Trafikverket - Planbeskrivning Svanhagen
 Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av väg 800, 814 och
815 vid bytespunkt Svanhagen i Ekerö kommun
Expedieras till
Trafikverket@trafikverket.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Klimatsårbarhetsanalys (KS16/208)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_____
Sammanfattning
Alla kommuner är enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skyldiga att
minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera
krissituationer i fred. Risk- och sårbarhetsanalyser görs för många olika
verksamheter i kommunen och konsekvenserna av ett förändrat klimat kommer
också att påverka kommunens verksamheter, infrastruktur och samhällsfunktioner.
Sverige saknar centraliserat myndighetsansvar för klimatanpassningsarbete.
Länsstyrelsen Stockholms regionala anpassningsplan för Stockholms län (rapport
2014:14) innehåller förslag på åtgärder och ansvarsområden där ansvar för lokal
sårbarhetsanalys och utveckling av åtgärdsplanering placeras på kommunerna. För
övrigt kan det genom en klimatlag på nationell nivå bli krav på att anpassningsplaner
tas fram på kommunal nivå med stöd från Länsstyrelserna.
Som underlag till nya Översiktsplanen har Stadsarkitektkontoret låtit ta fram en
övergripande klimatsårbarhetsanalys för Ekerö kommun där en generell
uppskattning av klimatrisk i kommunen redovisas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Klimatsårbarhetsanalys
 Klimatsårbarhetsanalys - Ekerö kommun
Expedieras till
Stadsarkitektkontoret
Kommunstyrelsen/Säkerhetsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Utredning – alternativa platser för LSS-boende (KS16/250)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att
utreda placering av nytt LSS-boende.
_____
Sammanfattning
Som verktyg för den långsiktiga planeringen gör Socialnämnden prognoser gällande
framtida behov av platser i bostad med särskild service enligt LSS (LSS-bostäder).
Prognosen tyder på en fortsatt ökning av behovet av LSS-bostäder.
Med utgångspunkt från detta bedömer Socialnämnden att planering för ny
gruppbostad behöver inledas. Efter att planeringsalternativen gällande
mark/fastighet för ny/nya gruppbostäder tydliggjorts kan Socialnämnden utifrån sitt
uppdrag fullfölja planeringen för att säkerställa det förväntade platsbehovet.
Socialnämnden beslutade 2016-05-11 § 60 att överlämna informationen vad avser
behov av fortsatt utbyggnad av platser i bostäder med särskild service enligt LSS till
Kommunstyrelsen som underlag i den fortsatta samhälls- och detaljplaneringen.
Stadsarkitektkontoret noterar Socialnämndens behov och bedömer att planeringen
för kommande LSS-bostäder behöver inledas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Utredning av alternativa platser för LSS-boende
 SN - Planeringsbehov av bostäder med särskild service enligt LSS, 2016-05-11
§ 60
Expedieras till
Socialnämnden
Stadsarkitektkontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Försäljning av del av Stockby 10:95 (KS17/17)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna försäljning av del av
Stockby 10:95 till Båtklubben Färingarna.
Deltar ej
Hanna Svensson (S) deltar inte i beslutet.
Reservation
Ulrika Sandin (MP) reserverar sig.
_____
Yrkande
Ulrika Sandin (MP) yrkar avslag till förslaget.
Adam Reuterkiöld (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
_____
Sammanfattning
Båtklubben Färingarna arrenderar idag mark och vattenområde vid Törnbyviken för
sin verksamhet. Området används för båtuppläggningsplats, småbåtsbryggor och för
sammanhängande båtverksamhet. Båtklubben har framfört önskemål om att förvärva
området som är del av Stockby 10:95.
Extern marknadsvärdering av området har utförts under 2016 och köpeskillingen är
utifrån detta satt till 2 350 000 kr.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Försäljning av en fastighet (Stockby 10:95) till Båtklubben
Färingarna
 Köpeavtal del av Stockby 10:95 mellan Ekerö kommun och Båtklubben
Färingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till
Teknik- och exploateringskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation i ärende 10 gällande försäljning av del av Stockby10:95 till Båtklubben
Färingarna
Dnr KS17/17
Miljöpartiet yrkar på att behålla tomten Stockby 10:95 i kommunal ägo och reserverar sig mot
en försäljning. Vi anser att tomten säljs för en alltför låg köpeskilling, särskilt med tanke på
en förväntad värdestegring. Vi anser även att det är en värdefull tomt för kommunen för en
eventuell framtida exploatering liknande den vi har sett vid Jungfrusund. Eventuellt kan
hamnen i framtiden komma att vara användbar för vattenburen kollektivtrafik, vilket
underlättas om den är i kommunens ägo.
Ulrika Sandin
Miljöpartiet de gröna Mälaröarna
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§ 11

Ekeröleden – ekonomiskt resultat (KS17/24)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö kommun reglerar Ekeröledens resultat för
trafikåret 2015/2016 om totalt 1 514 tkr mot Trafikverket – Färjerederiet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden resultatförs Kommunstyrelsens
budgetmarginal år 2016.
_____
Sammanfattning
Ekeröleden har under den femåriga avtalsperioden gjort årliga ekonomiska
underskott. Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-02 § 120 om reglering med
3 689 tkr till Färjerederiet för avtalsperiodens första tre år till och med trafikår
2013/2014. Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-23 § 13 om att reglera underskottet
2 436 tkr för trafikår 2014/2015. För trafikåret 2015/2016 är Ekeröledens negativa
resultat 1 514 tkr.
Ekerö kommun och Trafikverket-Färjerederiet tecknade i september 2011 ett
femårigt avtal om färjetrafik mellan Jungfrusund i Ekerö kommun och Slagsta i
Botkyrka kommun.
I avtalet mellan kommunen och Färjerederiet framgår i 5 stycket § 11 att Färjerederiet
ska erhålla full kompensation för underskott. Reglering av det negativa resultatet för
trafikåret 2015/2016 föreslås belasta 2016 års resultat. Förslag är att kostnaden
resultatförs Kommunstyrelsens budgetmarginal.
Planeringschef och ekonomichef vid kommunledningskontoret har samarbetat i
ärendet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Ekeröleden – ekonomiskt resultat för trafikåret 2015-2016
Expedieras till
Planeringschef
Ekonomichef
Färjerederiet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Omfördelning av investeringsbudget år 2017 (KS16/257)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att inom 2017 års totala investeringsbudget omfördela
9 300 tkr varav 5 000 tkr från Tekniska nämndens investeringsbudget 2017 från
projekt ”Kulturhuset ny entré” och 3 800 tkr från Kommunstyrelsens
investeringsbudget 2017 från projekt ”Hemtjänst Färingsö” samt 500 tkr från
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2017 avseende projekt ”Kommunhus
reinvestering och utbyggnad” till sammanlagt 14 300 tkr för investeringsprojekt 2017
”Kommunhus reinvestering/ ombyggnation - fler hus” i Tekniska nämnden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Tekniska nämnden kan genomföra
investeringsprojekt ”Kommunhus reinvestering/ombyggnation – fler hus” som
omfattar ombyggnation socialhus och projektering för påbyggnad med en våning på
kommunhuset (igångsättningsbeslut i enlighet med punkt 2.2.3 ”Riktlinje för arbetet
med och beslutsordning för lokalinvesteringar”).
_____
Sammanfattning
Ekerö kommunhus och Socialhuset har idag inte den kapacitet som krävs och är inte
fullt ut anpassade för den verksamhet som bedrivs i byggnaderna. I
investeringsbudgetens flerårsplan finns medel avsedda för löpande förbättringar men
även för en expansion genom en påbyggnad med en våning på kommunhuset.
Kommunhuset har under ett antal år successivt anpassats och förbättrats och det är
angeläget att nu även socialhuset lyfts till samma nivå. Under 2016 har därför
förstudie/projektering genomförts för att ta fram förslag på hur vi kan skapa trygga
och funktionella lokaler för de som arbetar i socialhuset och kommunhuset.
I investeringsbudgeten för 2017 har Tekniska nämnden 5 miljoner för reinvestering i
kommunhuset, socialhuset m.fl. byggnader och Kommunstyrelsen har 500 tkr för
projektering för påbyggnad av kommunhuset. I flerårsplanen har Kommunstyrelsen
enligt förslaget för år 2018, 12,7 miljoner och för år 2020 46 miljoner.
För att kunna genomföra upprustningen av socialhuset och kommunhuset under
2017 i enlighet med den framtagna planen så behöver medel omdisponeras inom
investeringsbudgeten. Totalt beräknas kostnaden för socialhuset bli cirka 9 miljoner
kronor.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammantaget är behovet av medel för reinvestering och utbyggnad cirka 14,5
miljoner kronor för 2017. Detta föreslås finansieras inom ram genom att
investeringarna: ”Kulturhuset ny entré” och ”Hemtjänst Färingsö” ej genomförs 2017,
utan tidigast 2018. Anledningen till att Kulturhusets entré föreslås skjutas på
framtiden är att det projektet behöver invänta en tydligare bild av
centrumutvecklingen som helhet.
När det gäller hemtjänsten Färingsö så är bedömningen att en alternativ lokalisering
för denna verksamhet ytterligare behöver utredas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Omfördelning investeringsbudget år 2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Utred förutsättningarna för AB Ekerö Bostäder att inleda ett
partnerskap (KS16/202)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda och
utvärdera intresset på marknaden för att inleda partnerskap med AB Ekerö Bostäder.
Reservation
Hanna Svensson (S) och Ulrika Sandin (MP) reserverar sig.
_____
Yrkande
Hanna Svensson (S) och Ulrika Sandin (MP) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning
Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt ordförandeförslaget.
Yrkande
Hanna Svensson (S) och Ulrika Sandin (MP) yrkar på tillägg om att:
- utredningens avsikt ska vara att utreda fördelar respektive nackdelar med en
försäljning av delar av Ekerö kommuns aktieinnehav i AB Ekerö Bostäder
- beslutet ska göras i samråd med kommuninvånarna
- AB Ekerö Bostäder och Hyresgästföreningen ska vara remissinstans för utredningen
Adam Reuterskiöld (M) yrkar avslag till tilläggsyrkandet med motiveringen att dessa
delar redan ingår i uppdraget.
Propositionsordning
Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att arbetsutskottet
avslår tilläggsyrkandet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
Heimstaden Bostad AB inkom den 28 november med en förfrågan om att bilda
partnerskap med AB Ekerö Bostäder. Ekerö kommun står inför en spännande
utveckling. Allt fler har fått upp ögonen för att Ekerö är en bra kommun att leva och
bo i. I kombination med infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm och att vi får
bättre kommunikationer förväntas allt fler flytta hit, och inom en snar framtid
kommer vi att gå från en landsbygdskommun till en småstad. Att kommunen växer
är i grunden positivt men det innebär också utmaningar. För att möta utvecklingen
behöver AB Ekerö Bostäder bygga bostäder i en betydligt högre takt än vad de
tidigare har gjort.
Ett partnerskap skulle kunna innebära en förstärkning av vårt eget bostadsbolag
genom att vi tillför den extra kompetens, de resurser och det kapital som behövs för
att möta utvecklingen och öka byggtakten. Att vi får fler bostäder med olika
upplåtelseformer i kommunen är positivt för alla kommunens medborgare. Därför
beslutade Kommunstyrelsen i november att ge kommunledningskontoret i uppdrag
att utreda förutsättningarna för ett partnerskap mellan AB Ekerö Bostäder och
Heimstaden Bostad AB. Då det kan finnas ytterligare aktörer på marknaden som är
intresserade av att inleda ett partnerskap med AB Ekerö Bostäder föreslår Alliansen i
Ekerö kommun att uppdraget breddas så även andra aktörer ges möjlighet att visa
sitt intresse.
Beslutsunderlag
 Ordförandeförslag - Utred förutsättningarna för AB Ekerö Bostäder att inleda
partnerskap
Expedieras till
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation ärende 13 – Utred förutsättningarna för AB Ekerö Bostäder att inleda ett
partnerskap
Dnr KS16/202
Miljöpartiet och Socialdemokraterna yrkar på;
- att utredningens avsikt bör vara att utreda fördelar respektive nackdelar med en försäljning
av delar av Ekerö kommuns aktieinnehav i AB Ekerö Bostäder
- att beslutet bör göras i samråd med kommuninvånarna då det är av stor vikt för medborgarna
- att AB Ekerö Bostäder och Hyresgästföreningen ska vara remissinstans för utredningen
Vi reserverar oss mot att våra yrkanden avslås.

Ulrika Sandin
Miljöpartiet de gröna
Gruppledare

Hanna Svensson
Socialdemokraterna
Oppositionsråd
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§ 14

Motion – Sociala villkor vid offentlig upphandling (KS15/224)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Hanna Svensson (S) och Ulrika Sandin (MP) reserverar sig.
_____
Yrkande
Hanna Svensson (S) och Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till motionen.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt kommunledningskontorets förslag.
Propositionsordning
Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
_____
Sammanfattning
Fredrik Sirberg (S) föreslår i motionen:
- att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda och upprätta en
upphandlingspolicy för att förhindra att kommunen riskerar att belastas av
marknadsstörningar som bygger på illojal konkurrens i form av lönedumpning eller
skattebrott.
Upphandlingsfunktionen inkom med motionssvar och redogjorde för uppfattningen
att Ekerö kommun bör avvakta beslut i Riksdagen avseende den kommande
lagstiftningen inom upphandlingsområdet innan Ekerö kommuns
upphandlingspolicy revideras.
Kommunfullmäktige återremitterade motionen till Kommunstyrelsen 2016-11-01 §
118.
Beslutsunderlag
 Motionssvar - Sociala villkor vid offentlig upphandling
 §118 KF Motion – Sociala villkor vid offentlig upphandling
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motionssvar - Sociala villkor vid offentlig upphandling
§172 Motion för remittering - Sociala villkor vid offentlig upphandling
§99 Motion - Sociala villkor vid offentlig upphandling
Motion - Sociala villkor vid offentlig upphandling

Expedieras till
Upphandlingsfunktionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Motion - Dricksvatten utan läkemedelsrester (KS16/139)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Hanna Svensson (S) reserverar sig.
_____
Yrkande
Hanna Svensson (S) yrkar bifall till motionen.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt motionssvaret.
Propositionsordning
Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt motionssvaret.
_____
Sammanfattning
Hanna Svensson (S) föreslår i motionen:
- att Kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för att rena vattnet i
Ekerö från läkemedel utifrån modern
reningsteknologi .
Beslutsunderlag
 Motionssvar- Dricksvatten utan läkemedelsrester
 §126 KSau Motion för remittering - Dricksvatten utan läkemedelsrester
 §93 KF Motion - Dricksvatten utan läkemedelsrester
 Motion - Dricksvatten utan läkemedelsrester
Expedieras till
Ekerövatten AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Motion - Anslag vid motionsspår om koppeltvång för hundar i skog
och mark (KS16/108)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
_____
Sammanfattning
Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) föreslår i
motionen:
- att "Ekerö kommun ansvarar och sätter upp informationsskyltar att hundar ska
hållas kopplade i motionsstråken 1 mars – 20 augusti och gärna övriga tider".
Ärendet har beretts av Tekniska nämnden, som förelsår att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag
 TN § 68/2016 Motionssvar - Anslag vid motionsspår om koppeltvång för
hundar
 §89 KSau Motion för remittering - Anslag vid motionsspår om koppeltvång för
hundar i skog och mark
 §50 KF Motion för remittering - Anslag vid motionsspår om koppeltvång för
hundar i skog och mark
 Motion - Koppeltvång för hundar i skog och mark

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Motion - Återvinningsstationen vid Roshagen och dess obefintliga
belysning (KS16/122)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses
behandlad.
_____
Sammanfattning
Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) föreslår i
motionen:
- att Ekerö kommun erbjuder förpackningsindustrin en mer lämplig placering för
återvinningsstationen vid Roshagen. Alternativt om inte detta kan ske, se till att
Ekerö kommun införskaffar en anpassad belysning på platsen.
Ärendet har beretts av Tekniska nämnden, som föreslår att motionen ska anses
behandlad.
Beslutsunderlag
 TN Motionssvar - Återvinningsstationen vid Roshagen och dess obefintliga
belysning
 §125 KSau Motion för remittering - Återvinningsstationen vid Roshagen och
dess obefintliga belysning
 §65 KF Motion för remittering - Återvinningsstationen vid Roshagen och dess
obefintliga belysning
 Motion om återvinningsstationen vid Roshagen och dess obefintliga belysning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Motion för remittering - Giftfri skola och förskola (KS16/200)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till Barn- och
utbildningsnämnden för beredning.
_____
Sammanfattning
Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) föreslår i
motionen:
- att samtliga skolor och förskolor i Ekerö kommun inventeras på giftiga och
hormonstörande ämnen, samt att det utarbetas en åtgärdsplan för att eliminera dessa
ämnen.
Beslutsunderlag
 §106 KF Nya motioner för remittering
 Motion - Giftfri skola och förskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Motion för remittering - Brukarombudsman (KS16/218)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till Socialnämnden för
beredning.
_____
Sammanfattning
Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) förelsår i
motionen:
- att en tjänst som brukarombudsman inrättas i Ekerö kommun.
Beslutsunderlag
 §138 KF Motion för remittering - Brukarombudsman
 Motion - Brukarombudsman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 20

Motion för remittering - Turtäthet Adelsöfärjan (KS16/219)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning
till tidigare behandlade motioner:
KS15/97 - Förbättrad service avseende färjeförbindelsen Adelsö (SD)
KS12/204 - Gynsammare färjetrafik med Adelsöfärjan (Ö)
KS10/167 - Tillgång till Adelsöfärjan (Ö)
KS08/91 - Tillgång till Adelsöfärjan (Ö)
_____
Sammanfattning
Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) föreslår i
motionen:
- att Ekerö kommun ska verka för att turtätheten utökas enligt motionärernas förslag.
Beslutsunderlag
 §139 KF Motion för remittering - Turtäthet Adelsöfärjan
 Motion - Turtäthet Adelsöfärjan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 21

Motion för remittering - Fria TBE-vaccinationer för Ekerös
medborgare (KS16/238)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till Socialnämnden för
beredning.
_____
Sammanfattning
Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) föreslår i
motionen:
- att Ekerö kommun tillsammans med berörda instanser aktivt verkar för att snarast
kunna erbjuda Ekerös medborgare gratis vaccinering med de tre initialdoserna mot
TBE.
Beslutsunderlag
 §167 KF Motion för remittering - Fria TBE-vaccinationer för Ekerös
medborgare
 Motion - Fria TBE-vaccinationer för Ekerös medborgare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 22

Motion för remittering - Policy för intern och extern representation
och för kurser, konferenser (KS16/233)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunledningskontoret
för beredning.
_____
Sammanfattning
Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) föreslår i
motionen:
- att Kommunfullmäktige beslutar att riktlinjerna för såväl intern som extern
representation som för kurser och konferenser ska utarbetas med utgångspunkt i
Skatteverkets bestämmelser.
Beslutsunderlag
 §169 KF Motion för remittering - Policy för intern och extern representation
och för kurser, konferenser
 Motion - Policy för intern och extern representation och för kurser,
konferenser

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 23

Motion för remittering - Utökning av kommunkontoret (KS16/239)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunledningskontoret
för beredning.
_____
Sammanfattning
Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) föreslår i
motionen:
– att det inrättas en tjänst för att ta hand om alla statbidragsansökningar.
Beslutsunderlag
 §170 KF Motion för remittering - Utökning av kommunkontoret
 Motion - Utökning av kommunkontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 24

Motion för remittering - Ändring av områdesbestämmelserna för
Hovgården (KS16/240)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunledningskontoret
för beredning.
_____
Sammanfattning
Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) föreslår i
motionen:
– att områdesbestämmelserna för Hovgården ändras så att bebyggelse kan ske på
kommunens egen mark.
Beslutsunderlag
 §171 KF Motion för remittering - Ändring av områdesbestämmelserna för
Hovgården
 Motion - Ändring av områdesbestämmelserna för Hovgården

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 25

Motion för remittering - Ändrat ägardirektiv för Ekerö Bostäder
(KS16/237)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunledningskontoret
för beredning.
_____
Sammanfattning
Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) föreslår i
motionen:
– att ägardirektivet ändras så att utdelningens (värdeöverföringens) storlek fastställs
varje år på affärsmässiga grunder.
Beslutsunderlag
 §168 KF Motion för remittering - Ändrat ägardirektiv för Ekerö Bostäder
 Motion - Ändrat ägardirektiv för Ekerö Bostäder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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