DANDERYDS KOMMUN
Kommunledningskontoret

Förteckning

1 (9)

Datum

Diarienummer

2020-01-21

KS 2019/0248

Samuel Larsson

Redovisning av ej verkställda beslut 2018–2019
Dnr

Ärenderubrik

Uppdrag

Instans

Beslutsdatum

Kommentar

KS
2018/0053

Strukturplan för
centrala Danderyd

1. Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
en strukturplan för centrala Danderyd;
dels det långa tunnelalternativet, dels
för nollalternativet.

KF

2018-03-05 § 19

KS
2018/0053

Strukturplan för
centrala Danderyd

2. Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
en projektplan för arbetet med
strukturplanen.

KF

2018-03-05 § 17

KS
2018/0124

Förvärv av
fastigheten Danderyd
2:22

Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att inrätta
naturreservat för del av fastigheten
Danderyd 2:22.

KF

2018-06-11 § 61

I projektplanen för
översiktsplanen
beslutades att
strukturplanen ska
arbetas in i
översiktsplanen.
I projektplanen för
översiktsplanen
beslutades att
strukturplanen ska
arbetas in i
översiktsplanen.
Utredning pågår
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Datum

Diarienummer

2020-01-21

KS 2019/0248

Samuel Larsson
KS
2010/0058

Översiktsplan för
Danderyds kommun

KS
2016/0158

Planeringsinriktning
skolverksamhetslokal
er

KS
2016/0158

Planeringsinriktning
skolverksamhetslokal
er

KS
2016/0158

Planeringsinriktning
skolverksamhetslokal
er

1. Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
en översiktsplan för Danderyds
kommun.
1. Kommunstyrelsen ger bildnings- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att
aktualisera behovsanalysen för
verksamhetslokaler för förskola och
grundskola inom Enebyberg.
2. Kommunstyrelsen ger
kommunledningskontoret i uppdrag att
gemensamt med tekniska kontoret
utreda befintliga skolfastigheters status,
nyttjande och utvecklingsmöjligheter
samt eventuell ny plats för skola och
fullstor idrottshall inom Enebyberg.
3. Med hänvisning till den nya
planeringsinriktningen beslutar
kommunstyrelsen att avslå
fastighetsnämndens tidigare hemställan
2015-12-17 § 71 att genomföra
programarbete för en nedgrävd fullstor
idrottshall vid Brageskolan och att
anvisa medel om 2 mnkr för
framtagande av program.

KF

2018-06-11 § 69

Arbete pågår

KS

2018-09-03 § 77

Sker tillsammans med
kommunledningskontoret
s utredning

KS

2018-09-03 § 77

Arbete pågår

KS

2018-09-03 § 77

Arbete pågår
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Datum

Diarienummer

2020-01-21

KS 2019/0248

Samuel Larsson
KS
2018/0289

Riktlinjer för
information och
dialog i
stadsbyggnadsprojekt

KS
2018/0262

Näringslivspolicy för
Danderyds kommun

KS
2018/0192

Uppdrag att ta fram
vattenrelaterade
planer

KS
2018/0192

Uppdrag att ta fram
vattenrelaterade
planer

Kommunstyrelsen ger
kommunledningskontoret i uppdrag att
ta fram förslag till riktlinjer för
information och dialog i
stadsbyggnadsprojekt.
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till
kommunledningskontoret att ta fram en
näringslivspolicy för Danderyds
kommun.
1. Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
förslag till dagvattenstrategi och
vattenplan för Danderyds kommun.

KS

2018-09-03 § 78

Arbete pågår

KS

2018-10-01 § 99

Arbete pågår

KF

2018-10-22
§ 139

Arbete pågår

2. Kommunfullmäktige ger tekniska
nämnden i uppdrag att ta fram förslag
till VA-plan för Danderyds kommun.

KF

2018-10-22
§ 139

Arbete pågår. Beräknas
vara verkställt Q3–Q4
2021
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Datum

Diarienummer

2020-01-21

KS 2019/0248

Samuel Larsson
KS
2018/0092

Förvärv av
fastigheterna Skolan
12 och Danarö 6
genom bolagsköp

KS
2017/0519

Motion om
nödvändigt
omhändertagande av
dagvatten vid
industriområdet vid
Rinkebyvägen
Uppdrag till tekniska
nämnden att
genomföra
broreparationer

KS
2019/0094

1. Kommunfullmäktige ger
kommunledningskontoret i uppdrag att
utreda lämplig tidpunkt och form för
likvidation av det förvärvade bolaget.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt
fastighetsnämnden att för det
förvärvade bolagets räkning låta
genomföra projektering och nödvändiga
renoveringar inom fastigheten Danarö
6, samt anvisar medel för detta om 7,9
mnkr.
Kommunfullmäktige beslutar att ge
tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra en utredning om hur
kommunen kan tillgodose behovet av
en god dagvattenlösning i området
längs Rinkebyvägen
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra
till tekniska nämnden att genomföra
projekt Renovering/tätskiktsbyte av
broar Vendevägen över E18,
Vendevägen över Föreningsvägen samt
Fribergabron gång- och cykelväg över
E18 till investeringskostnad om 18,5
mnkr. Finansiering sker inom ramen för
redan tilldelade investeringsmedel.

KF

2018/05/07 § 38

Frågan om likvidation är
inte aktuell förrän
detaljplaneringen för
fastigheten Skolan 12 är
klar.

KF

2019-02-04 § 14

Arbete pågår. Ingår i
dagvattenutredningen
som planeras vara klar
under 2020.

KF

2019-03-04 § 24

Verkställt men ej
återrapporterat.
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Datum

Diarienummer

2020-01-21

KS 2019/0248

Samuel Larsson
KS
2019/0120

Miljö- och
klimatprogram 2030

KS
2018/0317

Försäljning av
fastigheten Sjukhuset
4, Mörbylund

KS
2018/0317

Försäljning av
fastigheten Sjukhuset
4, Mörbylund

KS
2019/0196

Försäljning av del av
fastigheten Stocksund
2:242

KS
2019/0217

Antagande av
Samverkan
Stockholmsregionens

Uppdrag att ta fram förslag till miljöoch klimatprogram 2030 för Danderyds
kommun
KS ger KLK i uppdrag att ta fram
förslag till överlåtelseavtal på
marknadsmässiga villkor med Aros
Bostad AB om försäljning av
fastigheten Sjukhuset 4.
Kommunfullmäktige beslutar att
ärendet återremitteras med
motiveringen att följande ska redovisas:
1.Hur barnomsorg ska klaras när
förskolan rivs.
2. Vilken typ av samordning avses
(motivering till
direkttilldelning)? Nivån/graden bör i
möjligaste mån kvantifieras.
Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra försäljning och teckna
erforderliga avtal rörande överlåtelsen
av del av fastigheten Stocksund 2:242
Kommunstyrelsen beslutar att anta
Samverkan Stockholmsregionens
"Gemensam Målbild 2019/2020" och ge

KS

2019-04-08 § 60

Arbete pågår. Går på
remiss sommar 2020 och
antas Q4 2020.
Ärendet återremitterades
genom beslut KF 201905-06 § 49

KS

2019-04-08 § 68

KF

2019-05-06 § 49

KF

2019-06-10 § 83

Ansökan om
lantmäteriförrättning
skickades 2019-10-15

KS

2019-09-02
§ 110

Arbete pågår.
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Datum

Diarienummer

2020-01-21

KS 2019/0248

Samuel Larsson
”Gemensam Målbild
2019/2020”

nämnderna i uppdrag att utveckla i
målbilden angivna förmågor

KS
2019/0045

Framtagande av riskoch sårbarhetsanalys
och krisledningsplan

KS
2019/0198

Förslag till
avveckling av
hemtjänst i egen regi

KS
2019/0343

Översyn av
Danderyds kommuns
organisation

Kommunstyrelsen ger
KS
kommunledningskontoret i uppdrag att
utforma en krisledningsplan för
extraordinära händelser samt att
genomföra en risk- och sårbarhetsanalys
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt KF
socialnämnden att upphöra med
hemtjänst i egen regi per den 1 april
2020, genom att hemtjänsten avvecklas
enligt alternativ 1 i tjänsteutlåtande
daterat 2019-08-13
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet
KS
återremitteras med motiveringen att
skrivningen om den politiska
organisationen är otydlig. Det ska
tydliggöras att den politiska
organisationen beslutas av valda medan
den fråga som väcks genom förslaget av
översyn av kommunens effektivitet är
en fråga för förvaltningen enligt
politikers direktiv och ansvarstagande,

2019-09-02
§ 111

Arbete pågår.

2019-10-14
§ 136

Ska verkställas den 1 maj
2020

2019-10-21
§ 151

Ställningstagande av
kommunfullmäktiges
partier (under våren
2020) inväntas innan
arbetet med ärendet
återupptas.
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Datum

Diarienummer

2020-01-21

KS 2019/0248

Samuel Larsson
inte tvärt om eller i någon form av delat
ansvar.

KS
2019/0128

Ekonomisk
månadsrapport

KS
2018/0475

Uppdrag att utreda
ansvaret för
administrationen av
kommunens
pensionärsbostäder

KSPU (numera UN) ska inkomma med
en åtgärdsplan för hur nämnden
långsiktigt ska nå en budget i balans.
Rapporten ska presenteras för
kommunstyrelsen.
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra
åt kommunledningskontoret att i
samverkan med berörda förvaltningar,
utreda hur den fortsatta
administrationen av kommunens
pensionärsbostäder ska bedrivas.
Utredningen ska utgå från kriterier som
framgår av tjänsteutlåtandet daterat
2019-10-25 och att utredningen ska
återrapporteras till kommunstyrelsen
senast den 1 maj 2020.

KS

2019-11-25
§ 169

Beräknas läggas fram till
kommunstyrelsens
sammanträde 2020-0309.

KS

2019-11-25
§ 171

Arbete pågår.
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Datum

Diarienummer

2020-01-21

KS 2019/0248

Samuel Larsson
KS
2018/0475

KS
2019/0068

Uppdrag att utreda
ansvaret för
administrationen av
kommunens
pensionärsbostäder
Redovisning av
partistöd för 2018 och
utbetalning av
partistöd för 2020

KS
2019/0366

Fastställande av
parkeringsavgifter för
infartsparkeringar i
Danderyds kommun

KS
2019/0366

Fastställande av
parkeringsavgifter för
infartsparkeringar i
Danderyds kommun

2. Utredningen ska utgå från kriterier
som framgår av tjänsteutlåtandet daterat
2019-10-25 och att utredningen ska
återrapporteras till kommunstyrelsen
senast den 1 maj 2020.
2. Kommunfullmäktige beslutar att
utbetala partistöd avseende 2020 enligt
följande: Moderaterna: 544 000 kr,
Centerpartiet: 443 500 kronor,
Liberalerna: 309 500 kronor,
Kristdemokraterna: 242 500 kronor,
Socialdemokraterna: 175 500 kronor,
Sverigedemokraterna: 175 500 kronor,
Miljöpartiet: 142 000 kronor.
1. Kommunfullmäktige beslutar att
fastställa en parkeringsavgift om 5
kronor per timme avseende de i bilagda
kartor markerade infartsparkeringarna
vid: Mörby station, Stocksunds
Stockholmsvägen, Djursholms Ösby
Valevägen, Vendevägen
1. Kommunfullmäktige beslutar att
parkeringsavgiften ska gälla under
vardagar och att den maximalt ska
uppgå till 30 kronor per dag.

KS

2019-11-25
§ 171

Arbete pågår.

KF

2019-12-09
§ 181

Utbetalas februari 2020

KF

2019-12-09
§ 183

KF:s beslut vann laga
kraft 9 januari 2020.
Planeras vara verkställt
mars 2020.

KF

2019-12-09
§ 183

KF:s beslut vann laga
kraft 9 januari 2020.
Planeras vara verkställt
mars 2020.
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Datum

Diarienummer

2020-01-21

KS 2019/0248

Samuel Larsson
KS
2018/0466

Motion om att
Danderyds kommun
framgent avstår från
att ta ställning för
politiserade och
exkluderande
organisationer som
Pride

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att ta fram en
flaggpolicy.

KF

2019-12-09 §
190

Arbete pågår

