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§ 42

Resultatindikation per februari 2022 (KS22/14)
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att notera information om att Ekerö kommuns sammantagna
ekonomiska prognos per februari för helår 2022 uppgår till resultat 40,6 mnkr, 2,1 %, vilket
är 10 mnkr högre än det budgeterade resultatet 1,6 %.
2. Kommunstyrelsen beslutar att notera tekniska nämndens prognosticerade underskott
11 mnkr. Kommunstyrelsen önskar att nämnden för sitt ansvarsområde, men även att
stadsbyggnadsförvaltningen för kommunala utvecklingsprojekt, gör förnyade bedömningar i
samband med den fördjupade uppföljningen och prognosen per mars 2022.

Sammanfattning
Årets första ekonomiska uppföljning visar vid februaris slut positivt resultat 43,3 mnkr.
Jämfört periodens budget är skatteintäkterna högre och verksamhetskostnaderna lägre. Det
senare i vissa delar en följd av hur budgeten är periodiserad då planerade kostnader
bedömts falla ut i större omfattning senare under året.
Prognosen vid årets slut är positiv 40,6 mnkr, 2,1 %, och överstiger budgeterat resultat 1,6 %
med 10 mnkr. En positiv avvikelse som följd av 9 mnkr högre skatteintäkter. Prognosen
beaktar något lägre tillväxt av rikets skatteunderlag än SKR:s antaganden från mitten av
februari. Prognosen bygger på den tidigare nationellt fastställda uppräkningen,
skatteintäkterna är nedreviderad med 5,2 mnkr. Det kan fortfarande vara för högt värderat
då antaganden över tillväxten är gjord innan krigsutbrottet i Ukraina.
Verksamhetens kostnader prognosticeras till netto 1 859,4 mnkr och är sammantaget
0,8 mnkr lägre än årets budget. Kostnadernas utveckling är osäker i förhållande till direkta
och indirekta effekter av flyktingströmmen från Ukraina, den onormala
kostnadsutvecklingen för exempelvis energi och livsmedel men även följdkonsekvenser av
pandemin i vissa verksamheter. Prognosen beaktar inte den ekonomiska risken i ärende om
pågående aktiviteter ”god vård och omsorg” med resultatfört generellt statsbidrag 2021.
Tekniska nämndens prognos är vid detta första tillfälle en negativ avvikelse med 11 mnkr
jämfört årets nettobudget. Orsakerna har angivits till att det främst är driftkostnader inom
exploateringsprojekt Träkvista torg och för lågt värderad kostnadsbudget för media. I
samband med fördjupad uppföljning och prognos per mars ska förnyade bedömningar göras
av tillkommande kostnader i tekniska nämnden och om exempelvis årets ytterligare
kapitalkostnader vid aktivering av investeringar är lägre samt andra eventuella positiva
avvikelser. Men även förnyad bedömning över driftkostnader i förhållande till budget i
Ekerös exploaterings- och samhällsutvecklingsprojekt som kan beröra flera nämnder och
Justerandes sign
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hålls ihop inom stadsbyggnadsförvaltningen.
Tekniska nämndens prognosticerade underskott balanseras med prognos överskott för
andra av kommunstyrelsens budgettitlar och nämnder. 5,7 mnkr från försäljningar och med
2,3 mnkr i positiv avvikelse för budgetmarginalen, prognosen omfattar att 0,8 mnkr
disponeras (KS 2021-11-15 §150 utredning om enskilt och kommunalt huvudmannaskap
vägföreningar). Barn- och utbildningsnämnden prognosticeras 1 mnkr i överskott och
socialnämnden 2,5 mnkr. I huvudsak sjuklöneersättningar respektive lägre volymer. Utfall
med högre kostnadsutveckling är även beaktad i prognosen.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande - Resultatindikation per februari 2022
Bilaga - Tabell Resultatindikation per februari 2022
§47 KSau Resultatindikation per februari 2022

Expedieras till
Revisorerna
Tekniska nämnden
Miljö- och stadsbyggnadschef
Kommundirektör
Ekonomichef
Paragrafen är justerad.
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§ 43

Förutsättningar avseende kostnader för 2022 års aktiviteter enligt
intentionerna med statsbidraget för att säkerställa en god vård
och omsorg av äldre personer (KS22/96)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att socialnämndens under 2022 får ianspråkta resurser
motsvarande kvarvarande del av 2021 års generella statsbidrag ”säkerställa en god vård och
omsorg av äldre personer” och att socialnämnden därmed riskerar 5,2 mnkr i underskott vid
utgången av år 2022 för pågående aktiviteter enligt intentionerna med statsbidraget.

Sammanfattning
En nationell satsning på kommunernas äldreomsorg sker under 2021 och 2022. Statsbidrag
för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Ekerös del uppgår till
19,3 mnkr varav nära 9,7 mnkr under år 2021. Till skillnad mot den ”gängse hanteringen” av
riktade statsbidrag kom 2021 års bidrag, i sent skede på året, att som styrande normering
klassificeras som ett generellt bidrag. Det innebar dels att bidraget redovisades inom
budgettiteln ”skatteintäkter och generella bidrag” samtidigt som kostnaderna redovisades
inom socialnämnden. Dels att ej disponerad del av 2021 års bidrag inte redovisningstekniskt
kan överföras som intäkt till år 2022. Nära 5,2 mnkr av 2021 års statsbidrag bidrog till Ekerö
kommuns sammanlagda positiva resultat 2021.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att socialnämnden under år 2022 kan
nyttja resurser, utöver budget 2022, motsvarande 2021 års kvarstående del av statsbidraget.
För att pågående aktiviteter enligt bidragets intentioner ska genomföras. Vid beslut enligt
nämndens begäran föreligger risk för att socialnämnden vid året slut gör underskott med
upp mot 5,2 mnkr. Vid allt annat lika är kommunens teoretiska resultat 2022 fortsatt positivt
men lägre (1,3 %) jämfört budget (1,6 %). Årets första prognos per februari visar
sammantaget ett högre resultat än budget. Socialnämnden bidrar med positiv
resultatprognos 2,5 mnkr exklusive ekonomisk effekt av kostnader enligt intentionerna med
statsbidraget för den så kallade ”äldreomsorgssatsningen”.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande - Förutsättningar avseende kostnader för 2022 års aktiviteter enligt
intentionerna med statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
§ 28 SN 2022-03-16 Statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
2021 och 2022, inkl. tjänsteutlåtande
§46 KSau Förutsättningar avseende kostnader för 2022 års aktiviteter enligt intentionerna
med statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
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Expedieras till
Socialnämnden
Revisorerna
Ekonomichef
Paragrafen är justerad.
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§ 44

Förslag från Storstockholm och Region Stockholm om
huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring
hälsa, vård och omsorg, HÖK (KS22/67)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta rekommenderad huvudöverenskommelsen om
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK, 2021-09-0.

Sammanfattning
Storstockholm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till
Huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län
(förkortad HÖK). Storstockholms styrelse beslutade 2021-10-14 att rekommendera
kommunerna i länet att anta överenskommelsen. Förslaget till rekommendationen om
huvudöverenskommelsen om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg har
delgivits barn- och utbildningsförvaltningen i Ekerö kommun. Barn- och
utbildningsförvaltningen har ingen synpunkt på föreslagen rekommendation.
Förslaget till huvudöverenskommelse bygger till stor del vidare på de arbetssätt och
samverkansformer som hittills fungerat väl, och ska samtidigt ge förutsättningar för fortsatt
dialog, utveckling och förändring av samverkan. Kommunerna i länet har under våren år
2021 getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till överenskommelse genom en
tjänstemannaremiss, vilket Ekerö kommun valt att göra. Synpunkter har även inhämtats från
tjänstepersoner inom Region Stockholm. Beslut om antagande av överenskommelse är att
likställas med undertecknande. Överenskommelsen börjar gälla tidigast 1 juli år 2022, eller
efter att samtliga parter har beslutat att anta överenskommelsen.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård
och omsorg, HÖK (SN21/83)
§ 4 SN 2022-02-09 Rekommendation Huvudöverenskommelse om länsövergripande
samverkan kring hälsa vård o omsorg HÖK m bilagor
§48 KSau Förslag från Storstockholm och Region Stockholm om huvudöverenskommelse om
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK

Expedieras till
Socialnämnden
Storstockholm (registrator@storsthlm.se)
Paragrafen är justerad.
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§ 45

Yttrande över remiss från Region Stockholm avseende
trafikförändringar i SL-trafiken år 2022/2023 (T23) (KS22/74)
Beslut
Kommunstyrelsen antar remissyttrandet daterat 2022-04-12 beträffande förslag om
trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23) med tilläggen som framkom vid
kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 april 2022 (avseende nattrafik på den radiella
förbindelsen Brommaplan – Ekerö/Stenhamra samt avgångar för linje 350 och 303) och
skickar det som sitt svar till Region Stockholm, trafikförvaltningen.

Sammanfattning
Region Stockholm har remitterat dokumentet ”Remiss Trafikförändringar (T23)”, (TN
2021-0988). Förslagen avser förändringar i bland annat linjesträckningar, turtäthet
och trafikeringstid. De har tagits fram i samarbete med trafikutövarna och bygger
bland annat på kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik, trafikstörande
arbeten samt input från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens
kommundialog. Ytterligare utredning av förslagen kommer att göras innan beslut om
genomförande tas. Yttrandet har kompletterats på två ställen efter behandling i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag




TJUT - Yttrande trafikförändringar SL T23 rev
Remiss Trafikförändringar T23 rev
18.trafikforandringsremiss-t23

Expedieras till
Trafikförvaltningen, Region Stockholm
Paragrafen är justerad.
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§ 46

Markinköp vid Skå industriområde (KS21/296)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna ansökan och överenskommelse
om fastighetsreglering rörande delar av fastigheterna Markvreten 1:1 och Skå-Väsby 1:4 vid
Skå industriområde.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsens ordförande
att underteckna ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering samt andra
erforderliga handlingar för förvärvets genomförande.

Sammanfattning
Under sommaren och hösten 2021 hade dåvarande teknik- och exploateringsenheten
diskussion med ägarna till fastigheterna Markvreten 1:1 och Skå-Väsby 1:4 om förvärv av två
markområden i anslutning till befintligt industriområde i Skå. De berörda områdens föreslås
arbetas in i en ny detaljplan för industriområdet. Teknik- och exploateringsenheten lät
värdera markområdena och har utifrån värderingen framfört ett förslag på markpris till
fastighetsägarna. Ärendet redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 november
2021 respektive den 22 mars 2022.
Förhandlingarna med fastighetsägarna har resulterat i att ytterligare ett markområde, som
är upplåtet med lägenhetsarrende till Mälarö Motocrossklubb, föreslås överlåtas mellan
fastighetsägarna och kommunen. Det tre markområdena omfattar totalt cirka 18,7 ha varav
arrendestället utgör cirka 4,75 ha.
Avtalsförslag, i form av en ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering inklusive
fyra bilagor, har upprättats. De tre markområdena föreslås överföras från Markvreten 1:1
och Skå-Väsby 1:4 till kommunens fastighet Skå-Väsby 4:2. Som ersättning för
markområdena ska kommunen betala tretton miljoner femhundrasjuttiofemtusen (13 575
000) kronor. Markområdena tillträds den dag som infaller tjugo dagar efter det att
lantmäteriets fastighetsbildningsbeslut registrerats i fastighetsregistret eller den tidigare dag
då hela likviden har betalts. Lantmäterikostnaderna betalas med hälften vardera av
kommunen och fastighetsägarna.
Arrendet, som under en längre tid har varit ett muntligt avtal mellan motocrossklubben och
ägarna till fastigheten Markvreten 1:1, har inför marköverlåtelsen till kommunen
formaliserats till ett skriftligt avtal. Upplåtelsen ger arrendatorn rätt att fortsatt nyttja
området för motocrossbana och gäller för ett år i taget. Vid utebliven uppsägning förlängs
avtalet på oförändrade villkor med ett år i taget.
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Beslutsunderlag







Markinköp vid Skå industriområde
220424 Undertecknad ök om frlg inkl bilagor exkl kommunens signering
Värdeutlåtande
Fastighetsköp inom Skå industriområde
§31 KSau Fastighetsköp vid Skå industriområde
§133 KSau Fastighetsköp vid Skå industriområde

Expedieras till
Stadsbyggnadsförvaltningen, mark- och exploateringsenheten
Ägarna till fastigheterna Markvreten 1:1 och Skå-Väsby 1:4
Paragrafen är justerad.
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§ 47

Antagande av riktlinjer för tillämpning av omställningsstöd och
pension för förtroendevalda, OPF-KL 18 (KS22/114)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för tillämpning av omställningsstöd och pension
för förtroendevalda, OPF-KL
Särskilt yttrande
Fredrik Ohls (L) inkommer med ett särskilt yttrande.

Sammanfattning
Fullmäktige i Ekerö kommun har 2014-11-25, § 112 antagit OPF-KL 14 (Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda) samt 2019 antagit OPF-KL-18.
Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) behöver i vissa
delar förtydligas med lokala riktlinjer för den praktiska hanteringen av de olika förmånerna i
OPF-KL.
Pensionsmyndigheten (kommunstyrelsen) beslutar om riktlinjerna. Riktlinjerna reglerar hur
kommunen ska arbeta med aktiva omställningsinsatser samt rutiner för ansökan om
förmånerna. Riktlinjerna ska ses över och vid behov uppdateras inför varje ny mandatperiod.
Däremellan görs översyn och uppdatering vid behov på grund av förändringar i lagar, regler
och rekommendationer inom pensionsområdet.
OPF-KL 18 gäller förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14 eller som tillträtt vid
valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser
för förtroendevalda i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande Antagande av riktlinjer Omställningsstöd för förtroendevalda
Riktlinjer för tillämpning av omställningsstöd och pension för förtroendevalda
§53 KSau Antagande av riktlinjer för tillämpning av omställningsstöd och pension för
förtroendevalda, OPF-KL18

Expedieras till
Samtliga nämnder
HR-enheten
Ekonomienheten
Kanslienheten
Paragrafen är justerad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 12 av 18

Sammanträdesprotokoll
2022-05-11

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 13 av 18

Ärende 6, KS 220511

Särskilt yttrande:
Liberalerna Ekerö anser att aktivt omställningsstöd (avgångsvederlag) till förtroendevald
tidsbegränsas till ett år och avräknas mot förvärvsinkomst så snart det avtalsmässigt är möjligt.
För Liberalerna Ekerö
Fredrik Ohls
Alexander Lind af Hageby
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§ 48

Avsägelser kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2022
(KS22/6)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nedanstående avsägelse.
1. Ingegerd Ekström (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i
kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående avsägelse utgår och behandlas när ny
ordförande för kommunstyrelsen är utsedd av kommunfullmäktige.
2. Adam Reuterskiöld (M) entledigas från sitt uppdrag som ordförande i kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Beslutsunderlag



Avsägelser KS 2022-05-11
Avsägelse ledamot i kommunala rådet för funktionshindersfrågor - IE

Paragrafen är justerad.
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§ 49

Valärenden kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022
(KS22/7)
Beslut
1. Val av ledamot och vice ordförande i kommunala rådet för funktionshinderfrågor till och
med 2022-12-31, fyllnadsval efter Ingegerd Ekström (M).
Liselotte Claussnitzer (M)
2. Val av ledamot och ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott till och med 2022-12-31,
fyllnadsval efter Adam Reuterskiöld (M).
Utgår. Fyllnadsval behandlas när ny ordförande för kommunstyrelsen är utsedd av
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag


Valärenden kommunstyrelsen 2022-05-11

Paragrafen är justerad.
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§ 50

Anmälningar för kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Utskickade handlingar


Protokoll KSau 19 april 2022 § 46-57

Paragrafen är justerad.
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§ 51

Övriga frågor
Sammanfattning
Dialogmöte med Trafikverket
Kommundirektör Christina Hedberg informerar kommunstyrelsen om att kontakt är tagen
med Trafikverket för att boka in dem för dialog avseende Lovöprojekten (väg 261 och
förbifarten) samt svara på frågor om framkomlighet och trafiksäkerhet under projekttiden.
Samtliga ledamöter för kommunstyrelsen kommer att bjudas in till mötet.
Etisk Policy
Sivert Åkerljung (KD) informerar kommunstyrelsen om att arbetet med den etiska policyn
pågår och kommer att beslutas på kommunfullmäktige den 21 juni.
Paragrafen är justerad.
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