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§ 70

Ekerö kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019 - 2030
(KS19/79)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Ekerö kommuns riktlinjer
för bostadsförsörjningen 2019 - 2030.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att uppföljning av Ekerö
kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019 - 2030 ska ske årligen, med
återrapportering till Kommunstyrelsen.
_____
Avvaktar med ställningstagande
Johan Hammarström (S), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) avvaktar med
ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.
_____
Sammanfattning
Varje kommun ska enligt lagen (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i
kommunen. Dessa ska antas av Kommunfullmäktige en gång per mandatperiod och
utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller det
allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen har arbetats fram, med
utgångspunkt i de regionala bostadsbyggnadsmålen i RUFS 2050, ställningstaganden
avseende bostadsbyggande som gjorts i Ekerö kommuns översiktsplan samt sedan
tidigare etablerat samarbete mellan Ekerö kommun och AB Ekerö Bostäder.
Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen har tagits fram i samråd med
socialkontoret, Ekerö kommuns samordningschef och Länsstyrelsen Stockholm.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Ekerö kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019 2030
 Ekerö kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2030
 Bilaga 1 - Underlag till Ekerö kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen
2019-2030
 Yttrande över remiss avseende samrådsförslag riktlinjer för bostadsförsörjning
i Ekerö kommun
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Expedieras till
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kommunstyrelseförvaltningens kontor, samordningschef
Socialkontoret
AB Ekerö Bostäder
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§ 71

Motionssvar - Överföra Ekerö kommuns verksamhetslokaler till Ekerö
Bostäder AB (KS18/127)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
_____
Reservationer
Johan Hammarström (S), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
_____
Yrkanden
Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Johan Hammarström (S), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) yrkar att förslag
till Kommunstyrelsen ska vara att Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Propositionsordning
Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla liggande förslag.
_____
Sammanfattning
Fastighetskontoret ser att en effektiv förvaltning av de lokaler som kontoret förvaltar,
dvs kommunens verksamhetslokaler, kräver både specifik kompetens och närhet till
verksamheterna och en förståelse för deras behov. Denna kompetens finns idag hos
kommunen. Ekerö Bostäder AB har god kompetens och erfarenhet för förvaltning av
bostäder. Att ”en god ekonomisk hushållning” skulle uppnås på ett bättre sätt än idag
genom överföring av förvaltningslokaler till bostadsbolaget bedöms inte vara fallet.
Ekerö bostäders AB skulle sannolikt inte heller erhålla bättre villkor för finansiering
än vad fallet är idag, vilket enligt motionären är ett syfte med en överföring av
verksamhetslokalerna.
Beslutsunderlag
 Motionssvar - Överföra Ekerö kommuns verksamhetslokaler till Ekerö
Bostäder AB
 Motion - Överföra Ekerö kommuns verksamhetslokaler till Ekerö Bostäder AB
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§ 72

Revidering av KFS 14:1 - Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel (KS10/48)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta reviderad KFS 14:1 - Taxa
för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från och med 2019-0701. Avgifter för tillsyn enligt taxan tas ut från och med 2020.
_____
Sammanfattning
Riksdagen har antagit en ny lag inom tobaksområdet som gäller från den 1 juli 2019.
Den nya lagen ersätter nuvarande tobakslag och lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Syftet med den nya lagen är att begränsa hälsorisker och
olägenheter kopplade till bruk av tobak och liknande produkter samt exponering av
rök och utsläpp från tobak och andra njutningsmedel som till användningssättet
motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Kommunerna ska tillsammans
med Polismyndigheten utöva tillsyn i detalj- och partihandeln avseende framför allt
försäljning, märkning och marknadsföring.
Den nya lagstiftningen innebär att handel med tobaksvaror från och med den 1 juli
2019 blir tillståndspliktigt. Förfarandet vid ansökan om tillstånd är jämförbart med
det för serveringstillstånd enligt alkohollagen. Omfattningen på den utredning som
kontoret utför i samband med handläggning av en tillståndsansökan är dock något
mindre jämfört med den utredning som görs i serveringstillståndsärenden. Rent
praktiskt kommer kontoret att inhämta synpunkter från Polismyndigheten och
Skatteverket för att utreda lämpligheten hos sökande, samt granska lokalen innan
tillstånd kan beviljas.
Verksamheter som enligt gällande lagstiftning anmält tobaksförsäljning ska enligt
övergångsbestämmelserna i den nya tobakslagen ansöka om tillstånd att sälja tobak
senast den 1 november 2019. Verksamheter som säljer elektroniska cigaretter
behöver inte anmäla om detta på nytt.
Den nya lagen innebär även att insatser i samband med tillsyn och kontroll och
försäljningsställen med tillstånd att saluföra tobaksprodukter kommer ske på
liknande sätt som för restauranger med serveringstillstånd. Även här handlar det om
att inhämta yttranden från Polismyndighet och Skatteverk för att säkerställa att
tillståndsinnehavarna fortsättningsvis är lämplig att inneha tillstånd.
Miljökontoret har tagit fram förslag på ny taxa för att möjliggöra finansiering av
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nämndens utökade uppdrag som blir följden av den nya lagstiftningen.
Kontoret har också gjort en översyn av taxorna för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Den nuvarande
taxan antogs av fullmäktige 2010 i samband med att ansvaret för dessa frågor
flyttades till Miljönämnden, och har varit oförändrad sedan dess.
Nämndens övriga taxor, inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel, har tagits fram
med stöd av vägledningar och förslag från livsmedelsverket och Sveriges Kommuner
och Landsting, SKL. För taxor inom servering, tobak och läkemedel saknas denna typ
av centralt stöd, och kommunerna är hänvisade till att ta fram sina egna modeller
eller att samarbeta med varandra.
Miljökontoret har vid framtagande av ny taxa haft kontakt med Södra Roslagens
Miljö och Hälsoskyddskontor, SRMH, som hanterar dessa ärenden åt kommunerna
Täby, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna och Lidingö. Taxans uppbyggnad och dess
avgiftsnivåer bygger på SRMHs gällande taxa för serveringstillstånd samt det förslag
till taxa för tobakslagen som kontoret tagit del av. Utifrån kontorets erfarenheter av
tidsåtgång för tillsyn och prövning och utifrån det sätt arbetet bedrivs på i Ekerö har
taxans konstruktion och avgiftsnivåer i vissa delar justerats.
Timtaxan som ligger till grund för avgifterna föreslås bli 1100 kronor för 2019. Som
jämförelse är kommunens timtaxa inom miljöbalkens område 1140 kronor och inom
livsmedelskontrollen 1194 kronor för 2019.
För närvarande finns 19 verksamheter som anmält tobaksförsäljning i kommunen.
Beslutsunderlag
 MN § 22 - Revidering av KFS 14:1 - Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel
 KFS 14:1 - Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak
och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
 KFS 14:1 utg maj 2010, ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen,
tobakslagen samt lag om handel med vissa recepfria läkemedel
Expedieras till
Miljönämnden
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§ 73

Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening (KS19/94)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Ekerö kommun
ingår medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Kommunstyrelsens
ordförande tecknar Ekerö kommuns medlemskap i avtal och därtill tillhörande
handlingar som förutsätts för medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen får i uppdrag att ombesörja den
ekonomiadministrativa hanteringen och betalningar för upp till 900 kronor/invånare
till Kommuninvest ekonomisk förening som följd av Ekerö kommuns inträde som
medlem.
_____
Sammanfattning
Ekerö kommun föreslås bli medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Ett
medlemskap i Kommuninvest breddar kommunens möjliga aktörer vid upptagande
av lån i konkurrens. Medlemskommuns hel- eller majoritetsägda bolag kan, förutsatt
kommunal borgen, också uppta lån i Kommuninvest. Ekerö kommuns befintliga
finanspolicy medger Kommuninvest som en aktör.
Under förutsättning av fullmäktiges beslut att Ekerö kommun ska ingå medlemskap i
Kommuninvest ekonomisk förening, är det enligt den stegvisa processen möjligt att
Ekerö kommun blir medlem under fjärde kvartalet 2019 och från den tidpunkten
även ha Kommuninvest som aktör vid upplåning av likvida medel.
Tidplan:
Maj - Augusti 2019: Kommuninvests Analys- och finanskommitté gör en
genomlysning av Ekerö kommun inklusive kommunala bolag genom att titta på
ekonomisk situation, skuldsättning med mera. Analysen utgår från offentligt material
med eventuella efterfrågade förtydliganden från kommun och bolag.
5 september 2019: Kommuninvest Analys- och finanskommitté sammanträder och
avger utlåtande till föreningens styrelse om att erbjuda Ekerö kommun medlemskap.
25 september 2019: Kommuninvests styrelse sammanträder och fattar formellt beslut
om att erbjuda Ekerö kommun medlemskap i Kommuninvest.
Oktober 2019: Under förutsättning av att Ekerö kommun har fattat de formella
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Page 9 of 35

Sammanträdesprotokoll
2019-05-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
besluten som är nödvändiga för medlemskap, undertecknas avtalen och
medlemsavgiften betalas.
Därefter kan Ekerö kommun börja låna även i Kommuninvest. Detsamma gäller för
AB Ekerö Bostäder som av Ekerö kommun helägt kommunalt bolag.
Medlemsavgiften är 200 kronor/invånare beräknat på SCB:s befolkningsstatistik 31
december föregående år. Idag motsvarar det cirka 5,7 mnkr.
Maj/Juni 2020: Ekerö kommun kommer efter Kommuninvest föreningsstämma att
få en förfrågan om att tillskjuta ytterligare kapital .Det finns i Kommuninvest en
uttrycklig ambition att alla medlemmar ska tillskjuta kapital upp till 900 kronor per
invånare (200 kronor som ”insats” i samband med medlemsinträdet och därefter
ytterligare 700 kronor i ”särskild insats”). 95 % av medlemmarna har gjort det. Efter
särskild insats låses befolkningstalen i 10 år.
Ränta utgår till kommunen på insatt kapital. Eventuell ”återbäring” till
medlemskommunerna är i förhållande till respektive medlems lånevolym.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Förslag
till beslut om att Ekerö kommun ska anta erbjudande om medlemskap i
Kommuninvest ekonomisk förening.
 PM - Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening
Expedieras till
Revisorerna
Ekonomichef
AB Ekerö Bostäder
Roslagsvatten AB
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§ 74

Motionssvar - Införande av ”Skräpdykets dag” (KS18/128)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses behandlad.
_____
Sammanfattning
Tekniska nämnden har erhållit en motion från Kommunfullmäktige angående
behovet av att införa ”Skräpdykets dag”. Teknik- och exploateringskontoret
medverkar regelbundet i kampanjer inom ramen för stiftelsen, Håll Sverige Rent.
Mestadels genom att det skräp som insamlas genom olika skolor/barns försorg
omhändertas och bortforslas. Inom Håll Sverige Rent genomförs även, runt om i
Sverige, som ett led även i ”Skräpdykets dag”.
Motionens förslag om att införa Skräpdykets dag och att ge större förståelse för barn
om vad som faktiskt hamnar på botten är bra men det görs redan idag åtgärder där
skolor har bjudits in för att vara med. Teknik- och exploateringskontoret bedömning
är att en utökad aktivitet inte är nödvändig utan istället fokusera på att bibehålla det
höga fokus som Håll Sverige rent-kampanjen har i kommunens skolor och hos
allmänheten. Skräpdykets dag har begränsad deltagarmöjligheter då dykning kräver
certifiering och där säkerheten är ett krav.
Kommunen rensar årligen de 8 kommunala badplatserna samt delar av
Tappströmskanalen från skräp och annat som är skadligt för miljön samt fara för
personskador.
I det nuvarande driftavtalet som togs i oktober 2016 så ska de kommunala badplatser
rensas årligen innan badsäsongen öppnar den 15 maj och då rensas botten från skräp
och föremål som kan anses vara skadligt för miljön och där det finns risk för
personskador. Under säsongen görs vissa genomgångar av botten för att säkerställa
att det inte finns föremål som kan var till skada badgästerna. Rensning och
säkerställande av botten vid badplatserna och Tappströms kanalen har en
driftskostnad på cirka 200 000kronor/år.
Områden där vi har fått flest synpunkter på nedskräpning av botten är vid
Tappströms kanalen och kommunen gästhamnsbrygga där det är mycket aktivitet
från tidig vår till sen höst.
Det finns stora vattenområden där kommunen inte är fastighetsägare och där
skötselansvaret normalt ligger hos annan part. Det har dock förekommit att
kommunen genomfört insatser där det funnits betydande risker för föroreningar av
vattenskyddsområdet för Östra Mälaren.
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Teknik- och exploateringskontoret bedömning är att problemet är betydligt större än
Skräpdykets dag och där kommunen bör ta fram en handlingsplan för hantering av
nedskräpning inom vattenområden. Vidare så finns det ingen lokal dykarklubb som
kan medverka vid ett eventuell införande av Skräpdykets dag.
Teknik- och Exploateringskontoret har för avsikt att under 2019 gå ut med en
ramavtalsupphandling rörande sjö- och hamnarbeten där rensning och upptagning
av båtvrak & annat bråte kan finnas med. Ett genomförande och rensning är dock
bland annat beroende av budgetmedel. Det är f n oklart om omfattningen och till
vilken nivå en sådant arbete kan uppgå till.
Sammanfattande bedömning
Idag rensas en viss del av kommunens vattenområde och en utökning av aktiviteten
är kostsam. Kontorets bedömning är att den föreslagna utökade aktiviteten inte får
den önskade effekten och att medel bör användas mer effektivt.
Som information bör även nämnas att Håll Sverige Rent överväger att ta bort
kampanjen ”Skräpdykets dag” pga. höga kostnader.
Beslutsunderlag
 §43 TN Motionssvar - Införande av ”Skräpdykets dag”
 Motion - Införande av ”Skräpdykets dag”
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§ 75

Ekerö kommun – Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KS19/9)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Ekerö kommuns
verksamhetsredovisning per mars 2019 noteras.
2. Kommunstyrelsens samlade prognos är positiv men kommunstyrelseförvaltningen
redovisar negativ avvikelse med 2 mnkr och där ej förväntade externa intäkter för
detaljplaner är avgörande. Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till miljö- och
stadsbyggnadschefen att översiktligt belysa förutsättningarna och effekterna av en
omprioritering av beslut prioritering av detaljplaner med avsikt att minska
intäktsbortfallet jämfört budget.
_____
Sammanfattning
Resultatet för perioden är negativt 11,3 mnkr (-2,7 %). Periodens budgeterade resultat
är 4,2 mnkr (1 %). Verksamhetens nettokostnader är högre, utfall 432 mnkr vilket är
drygt 18 mnkr mer än budget. Skatteintäkter och generella bidrag visar positiv
avvikelse med 2,4 mnkr och finansnetto är något lägre kostnad än budget. Det
balanserade resultatet förbättras med 0,7 mnkr.
Prognosen för Ekerö kommun bedöms till ett positivt resultat men på låg nivå,
2,7 mnkr (0,2 %). Att jämföra med det budgeterade resultatet 8,5 mnkr eller 0,5 %.
Det balanserade resultatet är 3,4 mnkr (0,2 %). Avgörande för positivt resultat är
positiv avvikelse med 10,6 mnkr i skatteintäkter och generella bidrag. Verksamhetens
kostnader prognosticeras sammantaget till 1 681 mnkr och överstiger budgeten med
drygt 17 mnkr.
Förvaltningarna har upprättat verksamhetsredovisning per mars och överlämnat till
nämnderna. Förvaltningar med prognosticerade ekonomiska underskott vid årets
slut har belyst förutsättningarna för ytterligare åtgärder för att reducera den negativa
avvikelsen för nämnden och överlämnat till nämnden för ställningstagande.
Av årets investeringsbudget 246 mnkr har 17 mnkr ianspråktagits under perioden.
Den samlade investeringsprognosen uppnår 208 mnkr.
Låneskulden är 380 mnkr vid utgången av mars månad. Lånevolymen beräknas
uppgå till 410 mnkr - 420 mnkr till årsskiftet.
Resultatnivåerna för perioden och i prognos helår är positiva, balanskravet uppnås.
I förhållande till KFS 01:1 om kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning
och resultatnivåer, uppnår inte årets resultat 1 %. I prognos driftekonomiskt resultat
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eller i prognos förändrad lånevolym har inte beaktats positiv ekonomisk effekt på
driftresultat och likviditet vid slutförandet av planerad mer omfattande försäljning.
Det är möjligt att det kan ske innan årsskiftet men utifrån försiktighetsprincip
inkluderas inte en sådan intäktsförstärkning i föreliggande prognos.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Ekerö kommun – Verksamhetsredovisning per mars 2019
 PM - Ekerö kommun - Verksamhetsredovisning per mars 2019
 PM - Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per mars 2019
 Produktion omsorg Verksamhetsredovisning per mars
 Verksamhetsredovisning per mars 2019 - Överförmyndaren
 § 35 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars
 Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per mars 2019
 §41 TN Verksamhetsredovisning per mars 2019, Teknik – och
exploateringskontoret
 §40 TN Verksamhetsredovisning per mars 2019, Fastighetskontoret
 KFN Verksamhetredovisning per mars 2019
 BN - Verksamhetsredovisning per mars 2019
 MN - Verksamhetsredovisning per mars 2019
Expedieras till
Nämnderna
Revisorerna
Miljö- och stadsbyggnadschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Page 14 of 35

Sammanträdesprotokoll
2019-05-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 76

Information – Pågående arbete med planeringsförutsättningar och
förslag till budgetdirektiv planperioden 2020–2022 (KS19/11)
Beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet, utan eget ställningstagande,
till Kommunstyrelsen.
_____
Sammanfattning
Styrande för tjänstemannaorganisationens arbete med framtagande av
förutsättningar för den ekonomiska planeringen och till förslag för det fortsatta
budgetarbetet, är Kommunfullmäktiges beslut KFS 01:1 och Kommunfullmäktiges
beslut 2019-04-09 §34 om övergripande mål – mål 5 Ekonomi.
För närvarande pågår i tjänstemannaorganisationen det inledande arbetet i årets
budgetprocess. I arbetet inhämtas vad som framgår i underlag till budget 2019 med
inriktning 2020–2021 Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 §130 samt vad som
framkommit i 2019 års prognoser. Ny befolkningsprognos är framtagen. Förnyade
bedömningar sker av skatteintäkter och generella bidrag, effekter av den
demografiska förändringen som kommer till uttryck i befolkningsprognosen, vilka
statsbidrag som ingår i den generella påsen, lokalinvesteringar, finansiella kostnader,
pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och de generella värdena för möjlig
kostnadsutveckling tillsammans med effektiviseringsbehov. Under den inledande
delen av året har ett nytt internhyressystem tagits fram som införlivas.
Ett samlat förslag från Kommunstyrelseförvaltningen - ekonomienheten till beslut
om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2020 med inriktning för
åren 2021–2022 återfinns inför Kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-03.
Kommunstyrelsens förslag till beslut behandlas av Kommunfullmäktige 2019-06-18.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Information – Pågående arbete med
planeringsförutsättningar och förslag till budgetdirektiv planperioden 2020–
2022
Expedieras till
Revisorerna
Ekonomienheten
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§ 77

Barnkonventionen blir lag (KS19/108)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
kommunens alla nämnder och styrelser, senast den 1 januari 2020 ska ha
implementerat barnkonventionen i sin helhet i alla sina verksamheter och fatta
barnrättsbaserade beslut i alla ärenden som rör barn.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ge kommunkansliet i uppdrag
att revidera nämndernas och överförmyndarens reglemente, KFS 01:3 Bestämmelser
för budget och budgetuppföljning, samt Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder, med
formuleringen:
”Alla beslut som rör barn skall vara barnrättsbaserade i enlighet med
barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av en prövning av barnets bästa och i
större frågor av en barnkonsekvensanalys”.
3. Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige ge Ekerö kommuns nämnder och
styrelser i uppdrag att under år 2020 uppdatera befintliga berörda styrdokument och
policys, utöver nämndernas reglementen, med formuleringen;
”Alla beslut som rör barn skall vara barnrättsbaserade i enlighet med
barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av en prövning av barnets bästa och i
större frågor av en barnkonsekvensanalys”.
_____

Sammanfattning
Den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen)
svensk lag.
Kommunstyrelseförvaltningens föreslagna beslut att kommunens alla nämnder och
styrelser ska fatta barnrättsbaserade beslut innebär att alla beslut som rör barn ska
föregås av en prövning av barnets bästa, och i större frågor även föregås av en
barnkonsekvensanalys.
Barnkonventionen antogs 1989 och Sverige är folkrättsskyldig att följa
barnkonventionen sedan 1990.
En ny strategi för att förverkliga Barnkonventionen och stärka barnets rättigheter i
Sverige godkändes av riksdagen 2010. För att säkerställa barnets bästa i åtgärder
eller i beslut som påverkar barnets situation är det viktigt att konsekvenserna för
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barnet analyseras och belyses, s.k. barnkonsekvensanalys.
Barnkonventionen kräver att barnets bästa ska beaktas och analyseras i alla beslut
som rör barn. Alla rättigheter i konventionen ska respekteras på alla nivåer i
samhället.
Barnkonventionens fyra grundläggande huvudprinciper kan sammanfattas på
nedanstående vis och ska styra alla övriga artiklar.
Art 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen ska diskrimineras.
Art 3 Vid alla åtgärder som rör barn, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
Art 6 Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Art 12 Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.
Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.
Barnrättsarbetet i Ekerö kommun
1998 beslutade Kommunfullmäktige att nämnder och styrelser skulle införliva FN:s
barnkonvention som en del i nämnders och styrelsers måldokument (97/KS0259).
2001 redovisade Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden (99/SN0061) och
Kultur- och fritidsnämnden hur de införlivat barnkonventionen i sina respektive
målformuleringar. 2014 fattade Kultur-och fritidsnämnden även formellt beslut om
att införa barnrättsanalyser (idag benämnd ”barnkonsekvensanalys”) inför varje
beslut som rör barn i nämnden och i verksamheterna (KFN 14/53-869).
Utbildning i barnkonventionen och framtagandet av barnkonsekvensanalys planeras
för förtroendevalda, chefer och medarbetare under hösten 2019.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Barnkonventionen blir lag
Expedieras till
Samtliga nämnder och förvaltningar
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§ 78

Personalpolicy KFS 05:1 (KS12/210)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta det reviderade
förslaget till Personalpolicy, KFS 05:01, att gälla från och med 2019-07-01.
_____
Sammanfattning
Den aktuella ändringen föreslås utifrån en tillsynsinsats av
Diskrimineringsombudsmannen (DO) riktad mot kommuner och landsting där syftet
varit att säkerställa att kommuner och landsting har riktlinjer och rutiner för att
förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
DO:s bedömning efter inspektionen hösten 2018 var att kommunen inte uppfyller
kraven på sådana rutiner och riktlinjer som avses kraven i 3 kap 6b §
Diskrimineringslagen.
När det gäller riktlinjer och rutiner måste det framgå att det avståndstagande som
dessa ger uttryck för även omfattar repressalier, därav följande förslag på revidering
av följande avsnitt i personalpolicyn:
Ett inkluderande synsätt – allas lika värde och möjligheter
Ekerö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och en arbetsplats för alla utifrån
de behov av kompetens som finns. Vi vill att alla medarbetare ska ha lika rättigheter
och möjligheter i arbetet. Alla ska behandlas likvärdigt ifråga om arbetsförhållanden
och anställningsvillkor. Vi ska främja mångfald genom att ta tillvara olikheter och
likheter hos människor. Kommunen som arbetsplats ska präglas av allas lika värde
och vara fri från diskriminering, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och
repressalier. Samtliga anställda har ett ansvar att reagera och agera vid misstanke om
att detta skulle förekomma.
Till personalpolicyn finns en tillämpningsanvisning som är ändrad så att det framgår
att den även ska tillämpas vid repressalier.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Personalpolicy KFS 05:1 Revidering
 Personalpolicy KFS 05:1, reviderad
 Förslag revidering av Personalpolicy KFS 05:1 - med gula markeringar
Expedieras till
HR-enheten
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§ 79

Kommunstyrelsens bedömning av kommunens samlade system för
internkontroll (KS18/24)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att det samlade systemet för internkontroll är intakt
och att det i nuläget inte finns anledning till förändringar.
2. Kommunstyrelsen noterar att den interna kontrollen inom AB Ekerö Bostäder idag
sker genom den ordinarie revisionen.
_____
Sammanfattning
Av Ekerö kommuns reglemente för den interna kontrollen (KFS 01:7) framgår av § 8
att Kommunstyrelsen ska göra en bedömning av kommunens samlade system för
intern kontroll och vidareutveckla det övergripande systemet i de fall förbättringar
behövs. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen
fungerar i det kommunala bolaget.
Utifrån nämndernas och bolagens beslut om internkontroll och vad som framgår i
handlingarna för nämndernas beslut görs bedömningen att det samlade systemet är
intakt och i nuläget inte behöver förändras. Det finns ett behov av att nämnderna ser
över rutinerna för rapportering av uppföljning av internkontrollplaner till
Kommunstyrelsen för att efterleva reglementets (KFS 01:7) tidsangivelse.
Den interna kontrollen i AB Ekerö Bostäder har skett inom ordinarie revision. I
september 2018 har styrelsen antagit internkontrollplan för bolaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Kommunstyrelsens bedömning av kommunens samlade
system för internkontroll
Expedieras till
Revisorerna
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Produktionschefer
AB Ekerö Bostäder
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§ 80

Firmateckningsrätt för Ekerö kommun (KS14/270)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att var för sig teckna kommunens
firma: Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld samt kommundirektör
Christina Hedberg. Kommundirektörens bemyndigade gäller från och med när
anställningen träder i kraft.
2. Vid frånvaro av båda ordinarie firmatecknare bemyndigar Kommunstyrelsen
följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma: biträdande
kommundirektör Daniel Lindqvist, kanslichef Daniel Liljekvist, ekonomichef Katinka
Madsen, HR-chef Christina Thunholm.
_____
Sammanfattning
Idag är Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld samt kommundirektör
Lars Hortlund bemyndigade att var för sig teckna kommunens firma.
Vid frånvaro av båda ordinarie firmatecknare har Kommunstyrelsen bemyndigat
följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma: biträdande
kommundirektör Daniel Lindqvist, tidigare kanslichef Ann-Cathrine Bergström,
ekonomichef Katinka Madsen samt HR-chef Christine Thunholm.
Då en ny kanslichef och kommundirektör har anställts föreslås Kommunstyrelsen att
revidera vilka personer som är bemyndigade att teckna firma.
Daniel Liljekvist efterträdde i april 2018 Ann-Cathrine Bergström som kanslichef.
Lars Hortlund kvarstår i tjänst som kommundirektör fram till den sista juni 2019
varefter anställningen upphör. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att
anställa Christina Hedberg till tjänsten som kommundirektör. Christina Hedberg
påbörjar din tjänst 10 oktober 2019. Överenskommelse kan träffas om tidigare
anställningsdatum. Förslag till beslut är att bemyndigande börjar gälla från och med
när anställningen träder i kraft.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Firmateckningsrätt för Ekerö kommun
Expedieras till
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Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
Kanslichef
Ekonomichef
HR-chef
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§ 81

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2019 – 1:a redovisningen
(KS19/110)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera informationen.
_____
Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska Kommunstyrelsen två gånger per
år till Kommunfullmäktige redovisa de motioner som ännu inte är färdigberedda.
Detta är 2019 års första redovisning.
Hittills under 2019 har nio nya motioner remitterats till Kommunstyrelsen. Elva
motioner har behandlats i fullmäktige under 2019. Tre motioner bordlades under
fullmäktigesammanträdet i april till sammanträdet i maj. Utöver dessa motioner
finns det totalt 18 motioner som ännu inte behandlats. Ingen av dessa är äldre än ett
år.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Redovisning av ej färdigberedda motioner 2019 – 1:a
redovisningen
 Rapport - Ej färdigberedda motioner 1:a redovisningen 2019
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§ 82

Revidering av fullmäktiges arbetsordning (KS07/277)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta reviderad arbetsordning för
fullmäktige att gälla från och med 2019-07-01.
_____
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen § 71 ska fullmäktige anta en arbetsordning av vilken det ska
framgå vad som i övrigt ska gälla för fullmäktiges sammanträden och handläggningen
av ärenden.
Ekerö Kommunfullmäktiges arbetsordning reviderades senast 2014. På
gruppledaträffen i april 2019 inhämtade fullmäktiges ordförande synpunkter på
förslag till revidering av arbetsordningen. Fullmäktiges presidium har efter detta
utarbetat ett förslag på en reviderad arbetsordning. Fullmäktiges presidium föreslår
Kommunfullmäktige att anta reviderad arbetsordning för fullmäktige.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Revidering av fullmäktiges arbetsordning
 Kommunfullmäktiges arbetsordning, KFS 00:1, reviderad
 Kommunfullmäktiges arbetsordning, KFS 00:1, reviderad - med markeringar
 Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige, antagen 2014-03-25
Expedieras till
Kommunkansliet
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§ 83

Motionssvar- Inför ungdomsbostäder inom ramen för Ekerö Bostäder
AB (KS18/126)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
____
Avvaktar med ställningstagande
Johan Hammarström (S) och Ulrika Sandin (MP) avvaktar med ställningstagande till
Kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Reservationer
Desirée Björk (Ö) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_____
Yrkanden
Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Desirée Björk (Ö) yrkar att förslag till Kommunstyrelsen ska vara att
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Propositionsordning
Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla liggande förslag.
_____
Sammanfattning
Företrädare för Ö-partiet, Desirée Björk, Bernt Richloow och Robert Oberascher har
föreslagit att Ekerö Bostäder Ab ska upprätta ungdomsbostäder inom kommunen för
att möta efterfrågan på bostäder för unga mellan 18-25 år.
Att det inom kommunen skulle finnas ett omedelbart behov för bostäder hos en
specifik kategori medborgare är svårt att se. Behovet av hyreslägenheter för
ungdomar i Ekerö kommun är inte så stort som motionärerna menar. Dock finns ett
stort behov av bostäder för Ekeröungdomar i andra delar av Stockholms län.
Om det skulle finnas ett stort behov av ungdomsbostäder för denna specifika kategori
medborgare i kommunen finns all möjlighet för fristående entreprenörer att erbjuda
lösningar på detta utifrån den fria marknadens spelregler kring utbud och
efterfrågan.
Att Ekerö kommuns kommunala bostadsbolag ska vara tvungna att erbjuda bostäder
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för alla specificerade målgrupper i kommunen är inte möjligt, vare sig resursmässigt
eller arbetsmässigt.
Beslutsunderlag
 Motionssvar- Inför ungdomsbostäder inom ramen för Ekerö Bostäder AB
 Motion - Inför ungdomsbostäder inom ramen för Ekerö Bostäder AB
Expedieras till
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§ 84

Ordförandeförslag - Infartsparkeringar och andra kollektivfrämjande
åtgärder (KS19/109)
Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
1.Kommunstyrelsen ger Teknik- och exploateringskontoret i uppdrag att utöka
antalet infartsparkeringar på flera platser i kommunen samt att fortsätta arbetet för
att främja pendelbåtstrafik, utökad turtäthet på Ekeröleden, bilfärjelinjen, och buss
på denna i dialog med trafikförvaltningen på Region Stockholm samt att fortsätta
främja cykeltransporter som bidrar till avlastning av väg 261, Ekerövägen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att 1 miljon kronor omdisponeras inom Tekniska
nämndens investeringsbudget för år 2019 för att finansiera tillskapandet av fler
infartsparkeringar i kommunen. Övriga investeringsmedel som behövs för
tillskapandet av ytterligare infartsparkeringar hanteras i ordinarie budgetprocess för
år 2020.
_____
Avvaktar med ställningstagande
Johan Hammarström (S), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) avvaktar med
ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.
_____
Sammanfattning
Breddningen av väg 261, Ekerövägen är en välkommen åtgärd som kommer utveckla
möjligheterna för Ekerö kommuns invånare att pendla till och från kommunen.
Ekerö kommun har en unik geografisk utformning som består av öar. Väg 261,
Ekerövägen är den enda vägen in och ut ur kommunen vilket skapar en sårbarhet vid
större ingrepp i vägnätet. Det är staten genom Trafikverket som planerar, bekostar
och genomför infrastrukturprojekten, breddning av väg 261 och förbifart Stockholm.
Det är även Trafikverkets ansvar att framkomligheten för Ekerö kommuns invånare
fungerar väl. Då vi inte ser några åtgärder från Trafikverkets sida för att underlätta
för våra medborgare ser Ekeröalliansen att vi måste göra vad vi kan för att underlätta
för våra medborgare.
Väg 261, Ekerövägen är även viktig för den stora andel av kommunens befolkning
som varje dag pendlar till och från sitt arbete eller skola utanför kommunen. Denna
stora användning av väg 261 skapar redan idag en problematik med köer under
rusningstrafik. Detta kommer efter ombyggnationen av vägen förbättras med fyra
istället för tre filer men under den treåriga period som ombyggnationen planeras att
ta kommer problematiken försvåras av naturliga orsaker.
Det är därför av största vikt att kommunen hittar fler alternativ för persontrafiken
och med samlade insatser försöka underlätta vardagspendlingen in och ut ur
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kommunen under byggnationstiden.
Det måste skapas förutsättningar för att avlasta väg 261, Ekerövägen från biltrafik
under ombyggnationen. Detta görs med infartsparkeringar och andra
kollektivtrafikfrämjande åtgärder. Kommunen ska arbeta för att utöka
infartsparkeringen i Svanhagen, skapa en tillfällig infartsparkering vid Träkvista
Brunna handelsområde, effektivisera infartsparkeringen vid Träkvistavallen och
Lindö samt underlätta för infartsparkering vid Tappström.
Utöver arbetet för fler infartsparkeringar ska kommunen som en del i den samlade
insatsen för förbättrad framkomlighet även arbeta för att öka turtätheten hos
pendelbåtslinjen mellan Tappström och Klara Mälarstand. Se över och arbeta för en
ny pendelbåtslinje mellan Tappström och Alvik. Utöka färjetrafiken för bilfärjan
mellan Jungfrusund och Slagsta. Arbeta för möjligheten att vissa busslinjer ska
kunna fortsätta på färjan mellan Jungfrusund och Slagsta vidare till mål i Vårby,
Fittja, Huddinge eller Botkyrka. Samt att under tiden för ombyggnation av
Ekerövägen underlätta för cykelpendling in och ut ur kommunen genom ytterligare
förbättringar i cykelnätet.
Ekeröalliansen tror att denna utveckling kommer gynna kommunen och dess
medborgare. Men under perioder av utveckling är det av stor vikt att sätta Ekerö
kommuns medborgare i centrum för att både resultatet och utvecklingsperioden blir
så bra som möjligt.
Beslutsunderlag
 Ordförandeförslag - Infartsparkeringar och andra kollektivfrämjande åtgärder
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§ 85

Motion för överlämning - Bildandet av ett AB Ekerö Fastigheter
(KS19/98)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen till
Kommunstyrelseförvaltningen för beredning.
_____
Beslutsunderlag
 Motion angående bildandet av ett AB Ekerö Fastigheter
Expedieras till
Kommunstyrelsefövaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Motion för överlämning - Avtal för användning av narkotikahund i
kommunens skolor och lokaler (KS19/99)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen till
Kommunstyrelseförvaltningen för beredning.
_____
Beslutsunderlag
 Motion om avtal för användning av narkotikahund i kommunens skolor och
lokaler
Expedieras till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Motion för överlämning - Obligatoriska besök på Birka vikingastaden
för Ekerös skolbarn (KS19/100)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen till Barn- och
utbildningsnämnden för beredning.
_____
Beslutsunderlag
 Motion om obligatoriska besök på Birka vikingastaden för Ekerös skolbarn
Expedieras till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Motion för överlämning - Att Ekerö kommun årligen upprättar ett
invandrings och integrationspolitiskt bokslut (KS19/101)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen till
Kommunstyrelseförvaltningen för beredning.
_____
Beslutsunderlag
 Motion om att Ekerö kommun årligen upprättar ett invandrings och
integrationspolitiskt bokslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
_____
- Information om möte med förbifartens styrgrupp.
- Information om möte med regionala rådet hos landshövdingen angående arbete
med klimat och miljö i regionen.
- Information om deltagande i Sida-projekt i Georgien.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 90

Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
_____
- Information om buss på färjan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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