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1.

Informationsärende - hantering av pandemilagen och föreskrifter om vistelseförbud
(KS21/162)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

2.

Utökat borgensåtagande för Ekerö Bostäder (KS21/167)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

3.

Ekerö kommun - Verksamhetsredovisning per mars 2021 (KS21/10)
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Ekerö kommuns
verksamhetsredovisning per mars 2021 noteras med ekonomiskt resultat för
perioden 42,8 mnkr samt prognos årets resultat 74,3 mnkr och balanskravsresultat
65,4 mnkr.
2.Kommunstyrelsen beslutar att notera att tidigare begärd förnyad volymprognos
från barn- och utbildningsnämnden har genomförts och att resultatet, som det
kommer till uttryck i prognosen, i nuläget inte föranleder ett ianspråktagande av
budgetmarginalens volymreserv.
3. Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2021-05-04 § 50 beslutat att det direkta
intäktsbortfallet i kultur- och fritidsnämndens som är en följd av rådande
restriktioner av pandemin, ska balanseras i kommunens samlade resultat.
Kommunstyrelsen noterar att nämnden har belyst åtgärd och konsekvens vid
eventuell ytterligare kostnadsreducering.
4. Kommunstyrelsen beslutar att notera att tekniska nämndens prognos per mars
innehåller tidigare begärd översyn av prognos av kapitaltjänstkostnader och andra
fastighetsrelaterade kostnader. Kommunstyrelsen noterar att tekniska nämndens
prognos innehåller kostnader utöver budget för utrangering och ökade kostnader
för rivning och beslutar att de här prognosticerade merkostnaderna för
fastighetsverksamheten ekonomiskt balanseras i kommunens samlade resultat.
5. Kommunstyrelsen noterar att som tidigare har begärts belyser tekniska
nämndens verksamhetsredovisning per mars ett flertal alternativ för att under året
reducera kostnaderna för att balansera underskott från lägre intäkter från
grundvattenanläggning och arrenden. Kommunstyrelsen beslutar att förorda
tekniska nämnden att inte vidta dessa åtgärder för att balansera intäktsbortfallet i
år då beloppets storlek inte motiverar vad det upplevda resultatet kan bli av
exempelvis minskad frekvens, jämfört planerad, av underhåll på kommunal grönyta
och parkskötsel samtidigt med att kommunens samlade resultat är positivt.
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6. Kommunstyrelsen noterar att byggnadsnämnden och miljönämnden per mars
prognosticerar underskott vid årets slut och att orsakerna främst är en kombination
av effekter av rådande pandemi och förändringsarbete inom förvaltningen.
Kommunstyrelsen ber byggnadsnämnden och miljönämnden att följa
kostnadsutvecklingen och för att begränsa fortsatt ökning av underskott pröva om
åtgärder kan vidtas utan negativ påverkan för kommuninvånare och i
verksamheten.
4.

Revidering av lokala ordningsföreskrifter avseende passiv pengainsamling (KS20/43)
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det uppdaterade
förslaget till lokala ordningsföreskrifter för Ekerö kommun, KFS 11:3.
2. Beslutet träder i kraft 2021-07-01.

5.

Taxa för tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal, KFS 30:2 (KS20/133)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad KFS 30:2
- Taxa vid tillfällig eller terminsvis upplåtelse av kommunal lokal eller
idrottsanläggning, att gälla från 2021-07-01.

6.

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2021 – 1:a redovisningen (KS21/101)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

7.

Remiss - Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt
förebyggande av psykisk hälsa 2022-2030 (KS21/91)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar remissyttrandet daterat 2021-05-03 beträffande Region
Stockholms remiss Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt
förebyggande av psykisk hälsa 2022-2030 (RS 2020-0457).

8.

Remiss - Folkhälsopolicy för Region Stockholm (KS21/90)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar remissyttrande daterat 2021-05-03, beträffande
Region Stockholms remiss Folkhälsopolicy för Region Stockholm (RS 2020-0535).
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9.

Ordförandeförslag - Förstudie inför utredning av huvudmannaskap för vissa vägar
(KS21/104)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att snarast
genomföra en förstudie där omfattning och genomförande av en utredning om
enskilt och kommunalt huvudmannaskap i kommunen definieras och
kostnadsberäknas.

10.

Ordförandeförslag - ianspråktagande av budgetmarginal avseende grillplatser
(KS21/146)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att resurserna för stadsbyggnadsförvaltningen förstärks
med 80 000 kr för att anlägga och förvalta grillplatser vid Karlskärs badplats och vid
Borgensparken.
Kommunstyrelsen beslutar att de förstärkta resurserna till
stadsbyggnadsförvaltningen 2021 finansieras genom att 80 000 kr omdisponeras
från kommunstyrelsens budgetmarginal år 2021 och att kommande driftkostnader
arbetas in i budgetarbetet för år 2022-2024.

11.

Ordförandeförslag - Uppdrag fördjupad översiktsplan Södra Färingsö (KS21/85)
Förslag till beslut

1.Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet
med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Södra Färingsö enligt bifogad
projektplan.
2.Kommunstyrelsen beslutar att finansiera framtagande av fördjupning av
översiktsplan för Södra Färingsö genom att ianspråkta 400 000 kronor ur
budgetreserven för år 2021 samt att avsätta 2,5 mnkr i budget under år 2022
respektive 1 mkr under år 2023 och 500 000 kronor under år 2024 för
framtagandet.

12.

Motion - policy för modersmålsundervisning i Ekerö kommun KF 2021-04-20 (SD)
(KS21/97)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till barn- och
utbildningsnämnden för beredning.

13.

Motion - ödehus - KF 2021-04-20 (L) (KS21/99)
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till byggnadsnämnden för
beredning.

14.

Kommunstyrelsens ordförande informerar

15.

Kommundirektören informerar

Sida 5 av 5

