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Plats och tid

Beslutande

ledamöter

Colosseum

kl. 14:00-15:00

Ove Wallin

(C) (vice ordförande)

Sivert

Åkerljung

Hanna

Björk

Justeringens

plats

och tid

(M) (Ersätter

Lind af Hageby

Christina
Katinka

(S) (2:e vice ordförande)

(Ö)

Langlet

Alexander

närvarande

(KD)

Svensson

Desiröe
Arnulf

Övriga

2022-05-17

Adam

(L) (Ersätter

Hedberg
Madsen

Kommunhuset,

jj59-60

2022-05-24

Underskrifter
Sekreterare

Kaföline

Sandar

Ordförande
Ove Wallin

(C)

Justerande
Hanna

Svensson

Reuterskiöld

(S)
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är justerat.

Justeringen

har tillkännagivits

genom

anslag.

Organ
Kommunstyrelsens

Sammanträdes

arbetsutskott

datum

2022-05-17

Protokollet

5j59-72

omfattar
paragraferna

Datum

för anslags

Datum

2022-05-24

för

anslags

uppsättande

nedtagande

Ka!ineSandar

Underskrift

Förvaringsplats

för

Kommunkansliet

protokollet

Justerandes

sign

Utdragsbestyrkande
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arbetsutskott

ÄRENDELISTA
Verksamhetsredovisning
Förutsättningar
inriktning

för det fortsatta

för åren

Namnsättning
Arrendeavtal
Yttrande

per mars

2022

budgetarbetet

för år 2023

med

2024-2025

av ny väg i Lilla Stenby
Slamplatta

över

remiss

Skå

till

Länsstyrelsen

avseende

regional

masshanteringsplan
j64

Beslut
lokal

om taxa

och terminsvis

och idrottsanläggning

Beslut

om Etisk policy

i Ekerö

motioner

Motionssvar

- Minnesgåva

Daglig

Motionssvar

- Om kommunal

Motionssvar

- Införande

26

och tillägg

inom

- 1:a

- Om fria TBE-vaccinationer

för

Ekerös

(ö)

Kommundirektören

informerar

Justerandes sign

informerar

Utdragsbestyrkande

Sida

- KF 2021-12-07

- KF2021-10-05

och rutiner

2022

(S)

för hantering

av

(e5)

- KF 2021-06-22

ordförande

(KFS 30:2)

redovisningen

verksamhet

bostadskö

av riktlinjer

Kommunstyrelsens

av kommunal

kommun

av ej färdigberedda

Motion

upplåtelse

- revidering

Redovisning

nämndinitiativ
j70

vid tillfällig
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Verksamhetsredovisning

per mars

2022 (KS22/9)

Beslut
1. Kommunstyrelsens

arbetsutskott

kommunstyrelsens
positiv

awikelse

12,9 mnkr jämfört

2. Kommunstyrelsens
samband
awikelse

ärende

i tekniska
jämfört

kommunstyrelsen

per februari

begärda

och det har resulterat

arbetsutskott

kommunfullmäktige

mars 2022 noteras
resultat

föreslår

prognos

nämnden

besluta

att godkänna
prognos

besluta

att noterar

fördjupade

i prognos

att den i

prognosen

har

för året med lägre negativ

budget.

3. Kommunstyrelsens
föreslå

kommunstyrelsen

per mars 2022 med sammantagen

årets budget.

arbetsutskott

med tidigare

genomförts

föreslår

verksamhetsredovisning

föreslår

att besluta

med ekonomiskt

58,4 mnkr och resultat

kommunstyrelsen

att Ekenö kommuns

resultat

efter

för perioden

att
verksamhetsredovisning

per

53,9 mnkr samt prognos

balanskravsjusteringar

för årets

52 mnkr.

Sammanfattning
Ekerö kommuns

samlade

med 34 mnkr jämfört
resultat

ärlägre

nettointäkt
periodens

budget

Periodens

positivt

skatteintäkter

är bedömningen

resultat

sammantaget

med 6,4 mnkr.

Prognos

59,5 mnkr.

av större

Detta förhållande

återkommer

uppnår

efter

projekt

även i prognos

ekonomiska

av justerade

investeringar
tidplaner

i budget.

Periodens

prognos

som följd av en
kostnader

där försäIjningsintäkter

utfall för investeringar

och Ekerö strand

bidrar

beståri

och utföll

uppnå 468 mnkr. Awikelser

Sida

årets

är prognos

Verksamhetens

med
222 mnkr är

av pIanändringsärenden.

utdragsbestyrkande

i

för år 2022

52 mnkr, 2,7 %.

med anledning

Justerandes sign

för

för helår.

med 27,8 mnkr jämfört

mnkr lägre än budget

som badhuset

Som

48,3 mnkr (10 %).

baIanskravsjusteringar

uppgår till 690 mnkr.

och ännu ej

och aktiviteter.

för det högre resultatet

än antagandena

till 11,2

resultat

pågående

projekt

svarar
till

4,4 mnkr högre utfall än budget

bidrag som är 17 mnkr högre än årets budget

För 2022 prognostiseras

bland annat effekter

planerade

återfinns

högre

awikelsen

i förhållande

av bland annat volymawikelser

58,4 mnkr (3,1 %). Positiv awikelse

och generella

Årets investeringsbudget

i nämnderna

att Ekerö kommuns

i rikets skatteunderlag

awikelse

för periodens

Inom den positiva

överskott

30,7 mnkr (1,6 %). Avgörande

prognosticeras

huvudsak

bidrag.

efter baIanskravsjusteringar

resultat

större tillväxt

I övrigt

i rikets skatteunderlag

och generella

Vid denna tidpunkt
uppnår

med 29,3 mnkr.

för 5,6 mnkr.

för under året i verksamheten

tillväxt

resultat

budgeterat

är 53,9 mnkr (11,2 %). En positiv
mnkr (4,2 %). Avgörande

som följd av en kombination

resurser

följd av en bättre
skatteintäkter

för perioden
budget 19,9

verksamhetskostnader

av försäljning

disponerande

resultat

periodens
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Aktuell

låneskuld

beräknas

per mars

låneskulden

månad

uppgå

till

SammanträdesprotokolI
2022-05-17

är 339,7
600

mnkr

mnkr.

(dec

Det är 164

2021:

354,8

mnkr

lägre

mnkr).

För helåret

än planering

om 764

mnkr

Bes}utsunderlag
*

Tjänsteutlåtande

*

PM Ekerö kommun

Ekerö kommun

*

PM Kommunstyrelsen

*

f3 29 BUN2022-05-03

*

E»43 SN 2022-04-27

*

Överförmyndarens

*

E320 KFN 2022-05-04

Verksamhetsredovisning

Verksamhetsredovisning
- Verksamhetsredovisning
Verksamhetsredovisning
Socialnämndens

per mars 2022
per mars 2022(162290)

verksamhetsredovisning

verksamhetsredovisning

Beslut BN E338 VerksamhetsuppföJning

*

TN Verksamhetsredovisning

per mars 2022 med bilagor

per mars 2022 med bilagor

per mars 2022 med bilagor

per mars 2022

till

Expedieras
och

utbildningsnämnden

Socialnämnden
Kultur-

och fritidsnämnden

Miljönämnden
Byggnadsnämnden
Tekniska

nämnden

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Justerandes

sign

QCvU
»],

(O)TMP

per mars 2022

Verksamhetsredovisning

*

Barn-

per mars 2022

per mars 2022

Utdragsbestyrkande
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Förutsättningar
inriktning

för det fortsatta

för åren

2024-2025

budgetarbetet

för år 2023 med

(KS22/11)

Beslut
1. Kommunstyrelsens
föreslå

arbetsutskott

kommunfullmäktige

arbetsgången

i årets

investeringsbudget

arbets-

föreslå

årets

sig bakom

förslag

förändrade

till drift-

och

för åren 2024-2025.

föreslår

besluta

att

den återgivna

avseende

med inriktning

arbetsutskott

kommunfullrnäktige

samordna

kommunstyrelsen

att ställa

och beslutsprocess

för år 2023

2. Kommunstyrelsens

föreslår

besluta

kommunstyrelsen

att

att ge kommunstyrelsen

i uppdrag

att leda och

budgetarbete.

Sammanfattning
I Ekerö

kommun

är det praxis

att i den årliga

om pIaneringsförutsättningar

och direktiv

I och med Rysslands

av Ukraina

utveckling

invasion

även för kommunsektorn.

omvärlden

av förklarliga

och därmed

budgetprocessen

för budgetarbetet

i slutet

i juni

av februari

Allteftersom

tiden

skäl även satt sitt avtryck

förutsättningarna

beslutar

månad.

inleddes

därefter

en period

gått

i den ekonomiska

för kommunsektorn

har förändrats

kommunfullmäktige

av mer osäker

har oroligheterna
marknaden.

drastiskt

i

Omvärlden

på bara någon

månad.

Som följd

av det mycket

förändring

jämfört

beslutar

praxis

Budgetprocessen

bedömningar.
till budget

läget

i årets

om resursfördelning

2024-2025.

den ekonomiska

budgetprocess.

fortsätter

Förslag

få i uppdrag

till nämnderna

vid ordinarie

tidpunkt

och budget

utvecklingen

föreslås

en

att kommunfullmäktige

i juni

inte

- för budget

i oförminskad

föreslås

med resursfördelning

om verksamhetsplan

avseende

- budgetramar

Kommunstyrelsen

kommunfullmäktige
besluta

osäkra

takt

givna

med inriktning

med fördjupade

2022.
ramar

- föreslås
Nämnderna
i januari

för åren

analyser

att leda och samordna

- budgetramar

i november
utifrån

år 2023

och

arbetet.

beslutas
föreslås

Förslag

av
därmed

2023.

Beslutsunderlag
*

Tjänsteutlåtande

Förutsättningar

för det fortsatta

budgetarbetet

för år 2023 med inriktning

för åren 2024-2025

till

Expedieras

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur-

Justerandes

och fritidsnämnden

sign

6b1"'
&/7//'

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden
Miljönämnden
Tekniska

nämnden

Överförmyndaren
Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Justerandes

sign

Utdragsbestyrkande
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Namnsättning

i Lilla

av ny väg

Stenby

(KS22/81)

Beslut
Kommunstyrelsens
Stenby

arbetsutskott

beslutar

att namnsätta

vägen

till ny bebyggelse

i Lilla

till "TegeIbrännarvägen".

Reservationer
Desiråe

Björk

(Ö) reserverar

Björk

(Ö) yrkar

sig.

Yrkanden
Desiråe

Ordförande

(C) yrkar

att vägen

enligt

ska namnsättas

liggande

till "Hilma

af Klints väg"

förslag.

Beslutsgång
Ordföranden

(C) ställer

arbetsutskott

beslutar

yrkandena
enligt

under

liggande

proposition

och finner

att kommunstyrelsens

förslag.

Sammanfattning
En ny väg som kommer
namnsättas.

att anläggas

i anslutning

Det föreslagna

namnet

på platsen,

och ingår

verksamheten

till ny bebyggelse

"Tegelbrännarvägen"
också

i samma

i Lilla Stenby

har koppling

namnkategori

Beslutsunderlag
*

Tjänsteutlåtande

- Namnsättning

av ny väg i Lilla Stenby, 2022-05-05

*

Yttrande

från Lantmäteriets

*

Yttrande

från Kultur- och fritidsnämndens

*

Namnförslag

Fastighetsägare
Föreningen

Adelsö",

2022-04-21

2022-02-21

till Stenby

"Värna

15:29

Adelsö"

och fritidsnämnden

Lantmäteriets

Justerandes

"Värna

2022-03-30

presidium,

till

Expedieras

Kultur-

från föreningen

ortnamnsfunktion,

ortnamnsfunktion

sign

&4",B?'
i[

Utdragsbestyrkande

Sida 8 av 20

till den tidigare

som fler andra

närområdet.

behöver

vägnamn

i
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Arrendeavtal

Slamplatta

Skå (KS16/119)

Beslut
Kommunstyrelsens

arbetsutskott

godkänner

arrendeavtalet

exploateringschefen

i uppdrag

att underteckna

avtalet.

och ger Mark-och

Sammanfattning
Roslagsvatten

har sedan 2016 arrenderat

reningsverket

vid Ekebyhov.

det föregående

avtalet

På grund

området

för upplag och hygienisering

av detaljplanearbetet

sägas upp för att ersättas

för Skå industriområde

med detta avtal med kortare

aweckling.
Beslutsunderlag
*

Arrendeavtal

*

Bilaga

Expedieras
Mark-

Slamplatta

- Arrendeavtal

Skå
Slamplatta

till

och exploateringsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

av slam från

9 av 20

behövde

intervall
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Yttrande

över

remiss

masshanteringsplan

till

Länsstyrelsen

avseende

regional

(KS22/107)

Beslut
1. Kommunstyrelsens
2022-05-09

arbetsutskott

beträffande

regionala

föreslår

kommunstyrelsen

masshanteringsplanen

att anta yttrande

för Stockholms

daterat

län.

Sammanfattning
Ekerö

kommun

en regional

mottog

regional

från

Länsstyrelsen

i Stockholm

masshanteringsplan

för Stockholms

län. Syftet

med planen

för en cirkulär

och resurseffektiv

hantering

av massor

förutsättningar

positivt

den 29 mars 2022 en remiss

samsyn

om åtgärder.

på att Stockholmsregionen

StadsbyggnadsförvaItningen
har en gemensam

har tagit
strategi

rörande

är skapa
i länet,

samt

del av planen

en
och ser

för masshanteringen.

Beslutsunderlag
*

Tjänsteutlåtande

*

Yttrande

*

REMISS - Regional masshanteringsplan

Expedieras

- Remiss rörande

regional

över Regional masshanteringsplan

masshanteringsplan
för Stockholms

Stockholms

för Stockholms

län

län

til}

StockhoIm@lansstyrelsen.se

Justerandes

sign

6ALtÅ
F,'

utdragsbestyrkande
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Beslut

om taxa vid tillfällig

kommunal

lokal

(KFS

(KS22/139)

30:2)

och terminsvis

och idrottsanläggning

upplåtelse

av

- revidering

och t»lägg

Beslut
Kommunstyrelsens

arbetsutskott

att besluta

nedan

revideringar

upplåtelse

av kommunal

föreslår

kommunstyrelsen

och tillägg

lokal eller

att föreslå

i KFS 30:2, Taxa vid tillfällig

kommunfullmäktige

eller terminsvis

idrottsanläggning:

1.Krav för nolltaxa är att 75%av gruppen ska utgöras av barn och unga under 20 år, att bö2a
gälla från

2.Krav

2022-07-01.

införs

att minst

för att förening

3.Undantag

ska tillåtas

införs

från

boka

på kravet

för idrottsverksamhet

4. Införande

75% av deltagarna
lokaler

att minst

i verksamheten
enligt

taxegrupp

1, att börja

75% av deltagarna

för funktionsnedsatta,

av tilläggsavgifter

ska vara bosatta

då reglerinte

i Ekerö

gälla från

ska vara bosatta

2022-07-01.

i Ekerö

att börja

gälla från 2022-07-01.

efterlevs

vid lokalbokning,

kommun,

kommun

att det börjar

gälla

2022-07-01.

5. Införande

av badhustaxa,

6. Förvaltningen

Avvaktar
Hanna

uppdras

att börja

att göra

gälla från

2023-01-01

revideringar

och tillägg

i KFS 30:2, i enlighet

med

beslut.

med ställningstagande
Svensson

(S), Alexander

ställningstagande

Lind af Hageby

till kommunstyrelsens

(L) och Desiråe

behandling

Björk

(Ö) awaktar

med

av ärendet.

Sammanfattning
KFS 30:2 "Taxa

vi tillfällig

idrottsanläggning"

reglerar

idrottsanIäggningar.
som behöver

eller terminsvis

Kultur-

kostnader

upplåtelse
för uthyrning

och fritidsförvaItningen

av kommunal

lokal eller

av kommunens

lokaler

har identifierat

revideringar

och
och tillägg

göras.

Nolltaxa
För att skapa större
en revidering
ska vara under

Justerandes

sign

rättvisa

kring

av taxebestämmelserna
20 år för att erhålla

nolltaxan

förslår

genom

Enheten

att införa

för fritid

kravet

och idrottsanläggningar

på att minst

nolltaxa.

Utdragsbestyrkande

Sida I1 av 20
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Deltagare

bosatta

Idag finns

föreningar

KFS 30:2 saknas
för att lokaler

2022-05-17

i kommunen
som har sitt säte utanför

reglering

av hur många

ska kunna

bokas.

i kommunen

föreslås

gällande

ett undantag

av deltagarna

Av praxis

50% ska vara bosatta

kommunen

har kultur-

förvaltningen

som bokar

lokaler.

som ska vara bosatta

i Ekerö

och fritidsförvaltningen

föreslår

att kravet

idrottsföreningsverksamhet

I nuvarande
kommun

hänvisat

till att

höjs till 75%, dock

för funktionsnedsatta.

Tilläggsavgifter
Kommunens

idrottslokaler

och lärare.

Under

föreningarnas
införa

annan

intensivt.

tid används

idrottsverksamhet.

tilläggsavgifter

samtliga

används

förväntas

Under

de av ett stort

skoltid
antal

För att allt ska fungera
reglerna

följas

bättre

är de arbetsplatser

barn,

ungdomar

väl, behövs

och lokalerna

för elever

och vuxna

vissa regler.

i

Genom

blir trivsammare

att

för

användare.

Badhustaxa
I och med färdigställandet
nyttjas

för medborgare

av Ekerö

Badhus

och organisationer,

gruppträningsaktiviteter,

varför

tillkommer

ett antal

t ex simskola,

KFS 30:2 behöver

tjänster

och lokaler

att

bad och olika

kompletteras

med dessa avgifter.

Beslutsunderlag
*

Tjänsteutlåtande

KFS 30:2 - Taxa vid tillfällig

och idrottsanläggning

- revidering

*

F321 KFN 2022-05-04
och idrottsanläggning

*

PM KFS 30:2 - Taxa vid tillfällig
idrottsanläggning

*

- revidering

Expedieras

antagen

upplåtelse

och terminsvis

och terminsvis
upplåtelse

upplåtelse

av kommunal

och terminsvis

upplåtelse

av kommunal

otl

Utdragsbestyrkande

l15

lokal och

lokal och

210622

till

sign

lokal

av kommunal

och tillägg

Kommunstyrelsen

Justerandes

av kommunal

och tillägg

KFS 30:2 - Taxa vid tillfällig
- revidering och tillägg

KFS 30:2 - Taxa vid tillfällig
idrottsanläggning,

och terminsvis

Sida 12 av 20
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Beslut

om Etisk

policy

i Ekerö

kommun

(KS22/140)

Beslut
Kommunstyrelsens
kommun

arbetsutskott

och överlämnar

kommunfullmäktige

beslutar

till kommunstyrelsen

den 21 juni

att notera

informationen

att besluta

om Etisk policy

om förslag

2022.

Beslutsunderlag
*

Etisk Policy Ekerö kommun

Expedieras

Justerandes

til}

sign

Utdragsbestyrkande

Sida 13 av 20

inför

i Ekerö

9EKERö
KOMMUN
Kommunstyrelsens

SammanträdesprotokoII
2022-05-17

arbetsutskott

j66

Redovisning

av ej färdigberedda

motioner

- 1:a

redovisningen

2022 (KS22/136)
Beslut
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
att notera informationen.

föreslår kommunstyrelsen

att föreslå kommunfullmäktige

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges
kommunfullmäktige
första redovisning.
För närvarande

arbetsordning

redovisa de motioner

finns det totalt

23 motioner

E330, ska kommunstyrelsen

två gånger per år till

som ännu inte är färdigberedda.

som ännu inte behandlats

finns ingen motion som är äldre än ett år. Sedan föregående

i fullmäktige.

redovisning

har kommunfullmäktige
remitterat 20 nya motioner till kommunstyrelsen.
hittills 13 motioner färdigbehandlats
i fullmäktige (till och med 26 april).
Beslutsunderlag
*
*

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2022 - 1:a redovisningen
Ej färdigberedda motioner, la redovisningen 2022

Expedieras

Justerandes

till

sign

;S'I Å/>'7

Utdragsbestyrkande
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Motionssvar

- Minnesgåva

inom

Daglig

verksamhet

- KF

2021-12-

(ö) (KS21/347)

07

Beslut
Kommunstyrelsens
att bifalla

arbetsutskott

föreslår

kommunstyrelsen

att föreslå

kommunfullmäktige

motionen.

Sammanfattning
Desiråe

Björk

inkommit

(Ö), Bernt

Richloow

med en motion

daglig

verksamhet

villkor

som kommunens

(Ö), Robert

Oberascher

till kommunfullmäktige

i Ekerö

kommun

anställda.

där de yrkar

ska erbjudas
Motionen

(Ö) och

efter

Beslutsunderlag
*

F346 SN 2022-04-27
Motion

Expedieras

- Minnesgåva

Motionssvar

Minnesgåva

inom Daglig verksamhet

inom daglig verksamhet
- KF 2021-12-07

(Ö)

till

Socialnämnden

Justerandes

sign

25 år, på liknande

till socialnämnden

besvarande.

*

Utdragsbestyrkande
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Motionssvar

- Om kommunal

bostadskö

- KF2021-10-05

(S)

(KS21/294)
Beslut
Kommunstyrelsens
besluta

arbetsutskott

att anse motionen

Awaktar

föreslår

kommunstyrelsen

att föreslå

kommunfullmäktige

behandlad.

med ställningstagande

Alexander

Lind af Hageby (L) awaktar

behandling

med ställningstagande

till kommunstyrelsens

av ärendet.

Reservationer
Hanna Svensson

(S) och Desiråe Björk (Ö) reserverar

sig.

Yrkanden
Hanna Svensson
Ordförande

(S) och Desiråe

Björk

(C) yrkar att motionen

(Ö) yrkar

bifall till motionen.

ska anses behandlad.

Beslutsgång
Ordföranden

(C) ställer yrkandena

arbetsutskott

beslutar

under

att motionen

proposition

och finner

att kommunstyrelsens

ska anses behandlad.

Sammanfattning
Inger Andersen
motion

och Hanna Svensson

om kommunal

bostadskö.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

inkom

den 5 oktober

2021 med en

yrkar att kommunfullmäktige

beslutar

föJande.
1. Att utreda
hyresvärdar

om inrättande

av kommunal

kan göra lägenheter

2. Att utreda

om Ekerö kommun

bostadskö

där Ekerö bostäder

såväl som lokala

tillgängliga.
på något vis bör ansluta

sig till Stockholms

kommunala

bostadskö.
3. Att jämföra

med andra liknande

kommuner

i regionen

för att se om det finns ett upplägg

som Ekerö kan lära sig något av.
Beslutsunderlag
*

Motionssvar

*

Motion - om kommunal

tusterandes

sign

- Motion om kommunal

bostadskö - KF 2021-10-19 (S)

bostadskö - KF2021-10-05 (S)

utdragsbestyrkande
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Motionssvar

- Införande

nämndinitiativ

- KF

av riktlinjer

och rutiner

för hantering

av

(Ö) (KS21/222)

2021-06-22

Beslut
Kommunstyrelsens
besluta

arbetsutskott

att anse motionen

Awaktar
Hanna

med

föreslår

kommunstyrelsen

att föreslå

kommunfullmäktige

behandlad.

ställningstagande

Svensson

(S) och Alexander

kommunstyrelsens

behandling

Lind af Hageby

(L) awaktar

med ställningstagande

till

av ärendet.

Reservationer
Desiråe

Björk

(Ö) reserverar

Björk

(Ö) yrkar bifall till motionen.

sig.

Yrkanden
Desiråe

Ordförande

(C) yrkar

att motionen

ska anses behandlad.

Beslutsgång
Ordföranden

(C) ställer

yrkandena

arbetsutskott

beslutar

att motionen

under

proposition

och finner

att kommunstyrelsens

ska anses behandlad.

Sammanfattning
Desiröe
2021

Björk,

Bernt

med en motion

Öpartiet

yrkar

till riktlinjer

i denna

nämnden

motion

och styrelsen",

2. Att det i detta
nämndernas

Robert

om att införa

Oberascher

riktlinjer

att kommunfullmäktige

1. Att ett förslag
inriktningen

Richloow,

beslutar

och rutiner
redovisas

och Elaine Adlertz

och rutiner

den 22 juni

av nämndinitiativ.

följande.

för hantering
för beslut

(Ö) inkom

för hantering

av nämndinitiativ

och därefter

skrivs

i linje

med

in i "Reglementet

för

samt

reglemente

även skrivs

in punkten

"Övriga

frågor"

av riktlinjer

och rutiner

för hantering

alltid

ska finnas

på

dagordningar.

Beslutsunderlag
*

Motionssvar

- Införande

av nämndinitiativ

- KF 2021-06-

22
*

Motion

- Införande

av riktlinjer

och rutiner

för hantering

av nämndinitiativ

(ö)

Justerandes

sign

Utdragsbestyrkande
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Motion

- Om fria

TBE-vaccinationer

för Ekerös

medborgare

(ö) (KS22/134)

2022-04-26
Beslut
Kommunstyrelsens

arbetsutskott

remitterar

motionen

till socialnämnden

Beslutsunderlag
*

Motion

Expedieras

- Om fria

TBE-vaccinationer

- 2022-04-26

(Ö)

till

Socialnämnden

Justerandes sign

ö4Å,1i7

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens

ordförande

informerar

Beslut
Kommunstyrelsens

arbetsutskott

noterar

Kansliet

ges i uppdrag

att ta fram

politiska

sekreterares

anstäIIningsförhåIIanden.

frågan

och ta fram

Justerandes

informationen.

jämförande

underlag

från andra

Gruppledarna

kommuner

kommer

förslag.

sign

5g!:'
!y,,

Utdragsbestyrkande
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Kommundirektören

informerar

Beslut
Kommunstyrelsens

arbetsutskott

noterar

informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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