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ö Österåker 
Sammancrädesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X 
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 
M Johan Boström X 
M Hampe Klein - Conny S. 
L Patrik Ferm X 
C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 
S Anas Abdullah X 
S Mats Larsson X 

RP Roger Johansson X 
MP Michael Solander X 
V Andreas Lennkvist Manriquez X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Conny Söderström X 
M Christina Funhammar X 
M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint -

S Hans Johansson X 
RP Hans Hellberg X 
MP Jonas Jonsson X 

Övriga närvarande Funktion 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 
Katarina Freme Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 

Helena Cronberg Kommunikationschef 

Fredrik Nestor Exploateringschef 

Maria Bengs Planchef 
Charlotte Hedlund Strategisk planeringschef 
Anna Anderman Väg- och trafikchef 

Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 

Susan El Hark Politisk sekreterare (L) 

Fredrik Zethraeus Kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS §9:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

Ärende 
Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar. 

Ärende som tillkommer 
Nytt ärende Uppdrag med anledning av Program för uppföljning av externa n/förare blir nummer 33 på 
dagordningen. 
Nytt ärende Uppdrag - Redovisa de ekonomiska, praktiska respektive juridiska förutsättningar kring 
ensamkommande minderåriga asylsökanden som är i asylprocess att få bo kvar i Österåkers kommun blir 
nummer 34 på dagordningen. 

- Michaela Fletcher (M) anmäler ändrat sammanträdesdatum för Kommunstyrelsen i 
november. 

- Roger Johansson (RP) anmäler fråga om tiggeriet i Österåkers kommun. 

Övriga frågor 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justcrare. Protokollet justeras senast 
måndagen den 9 oktober 2017, kl. 14.00, kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras i senast måndagen den 9 oktober 2017, kl. 14.00, kommunkansliet, Alceahuset, 
Åkersberga. 

Information 
- Mikael Algvere, VD Roslagsvatten, informerar om Käppalaprojektet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:3 Dnr. KS 2017/0238 

Samverkansavtal avseende Energi- och klimatrådgivningen i 
kommunerna i Stockholmsregionen 2018-2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning mellan 
Storsthlm (KSL), kommunerna i Stockholms län och Håbo kommun, som ska gälla från och 
med 2018 till och med 2021. 

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde med beslut om godkännande av 
avtalsförslaget är att likställa med ett undertecknande av samverkansavtalet. 

Sammanfattning 
Storsthlms (KSLs) styrelse beslutade vid möte 2017-06-22 att rekommendera kommunerna att 
anta förslaget till nytt samverkansavtal. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en 
kostnadsfri, opartisk tjänst som vänder sig till allmänheten. Den finansieras huvudsakligen av 
Energimyndigheten och bedrivs sedan flera år i ett väl fungerande samarbete mellan 
Stockholms läns och Håbo kommuner samt Storsthlm (KSL), och regleras genom ett 
samverkansavtal som löper ut 2017-12-31. Ett nytt avtal föreslås tecknas för 2018-2021. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 7:3. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-08-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Godkänna samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning mellan 
Storsthlm (KSL), kommunerna i Stockholms län och Håbo kommun, som ska gälla från och 
med 2018 till och med 2021. 
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde med beslut om godkännande av 
avtals förslaget är att likställa med ett undertecknande av samverkansavtalet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Storsthlm (KSL) 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:4 Dnr. KS 2017/0217 

Remissvar Landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna tjänsteutlåtande "Remissvar Landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen" inkl. bilaga med remissvar, daterad 2017-08-23, som Österåkers 
kommuns remissvar till Stockholms läns landsting. 

Sammanfattning 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har gett Österåkers kommun möjlighet att skicka in 
synpunkter på Stockholms läns landstings förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen. Syftet med strategin är att stärka möjligheten att bo och verka på 
landsbygden och i skärgården. Strategin utgår från den kommande regionala utvecklingsplanen 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Samrådet pågår till 2 oktober 2017. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 7:4. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-08-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna tjänsteutlåtande "Remissvar Landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen" inkl. bilaga med remissvar, daterad 2017-08-23, som Österåkers 
kommuns remissvar till Stockholms läns landsting. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:5 Dnr. KS 2017/0216 

Remissvar Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna tjänsteudåtande "Remissvar Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen", 
daterad 2017-08-23, som Österåkers kommuns remissvar till Stockholms läns landsting. 

Sammanfattning 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har gett Österåkers kommun möjlighet att skicka in 
synpunkter på Stockholms läns landstings förslag till Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen. Syftet med klimatfärdplanen är att visa hur regionens klimatmål kan nås 
enligt RUFS 2050. Kommuner och statliga myndigheter ska använda klimatfärdplanen som 
underlag i sin planering. Samrådet pågår till 2 oktober 2017. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 7:5. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-08-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna tjänsteutlåtande "Remissvar Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen", 
daterad 2017-08-23, som Österåkers kommuns remissvar till Stockholms läns landsting. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS §9:6 Dnr. KS 2017/0250 

Planuppdrag för Österåkers gymnasium (Berga 6:162 m.fl.) och 
planprogram för Hacksta/Berga 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Berga 
6:162 m.fl. 

2. Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till planprogram för 
området Hacksta/Berga. 

Protokollsanteckning 
Michaela Fletcher (M) lämnar en protokollsanteckning 
Till detaljplan för Österåkers gymnasium har man särskilt beaktar skolkök och matsal till 
gymnasiet. 
Michaela Fletcher (M) 

Sammanfattning 
Österåkers gymnasium är i behov av att utöka sin verksamhet för att kunna möta framtida 
behov, framförallt avseende skolans lokaler och kök. Samtidigt finns önskemål om att utveckla 
området kring Österåkers gymnasium till ett Campus. För att tillgodose behovet av lokaler för 
skolan och även titta på förutsättningarna för en framtida utveckling med fler funktioner inom 
Hacksta/Berga-området så föreslås att förvaltningen parallellt med detaljplaneläggning för 
Österåkers gymnasium får i uppdrag att se över möjligheten till utvecklingen i ett större 
perspektiv genom att ta fram ett planprogram. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2107-09-20, § 7:6. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Berga 
6:162 m.fl. 
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till planprogram för 
området Hacksta/Berga. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer y Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:7 Dnr. KS 2015/0229 

Antagande av detaljplan för Nya Skåvsjöholmsvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för Nya Skåvsjöholmsvägen. 

Sammanfattning 
En detaljplan för Nya Skåvsjöholmsvägen har upprättats. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för kommunalt huvudmannaskap för Nya Skåvsjöholmsvägen. Vägen är planerad 
att försörja bostadsområdet Skåvsjöholm samt planerade nya skol- och förskolefastigheter. 
Planförslaget skapar tillsammans med detaljplan för Del av Svavelsövägen (KS 2015/0228) 
förutsättningar för framtida busstrafik i området. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 7:7. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-08-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anta 
detaljplan för Nya Skåvsjöholmsvägen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:8 Dnr. KS 2017/0244 

Markoptionsavtal Husby 2:1 13 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner markoptionsavtal och ger Samhällsbyggnads förvaltningen i 
uppdrag att teckna markoptionsavtalet, bilaga 1. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi anser att den princip som Österåkers kommun bör ha skall bygga på att kommunen äger 
marken och fastigheten och därefter tar ställning till vem som skall vara huvudman för 
skolverksamheten. Detta för att kommunen är garant för utbildning till alla barn och unga 
som bor i Österåker. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att ett markoptionsavtal tecknas med Turako skolfastighet 12 AB för 
att ge dem ensamrätt att förhandla med kommunen om tomträttsupplåtelse av fastigheten 
Husby 2:113. För fastigheten gäller detaljplan Fredsborg, lagakraftvunnen 2013-10-30. 
Detaljplanen möjliggör utbyggnad av förskola och skola om totalt 12 500 kvm BTA på 
fastigheten Husby 2:113. Optionen gäller i sex månader men kan därefter förlängas om 
parterna är överens om det. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 7:8. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningcns tjänsteutlåtande daterat 2017-08-30. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Kommunstyrelsen godkänner markoptionsavtal och ger Samhällsbyggnads förvaltningen i 
uppdrag att teckna markoptionsavtalet, bilaga 1. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer .v rV;? Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:9 Dnr. KS 2017/0049 

Svar på medborgarförslag nr 6/2017 - Fler papperskorgar för en fin 
miljö 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 6/2017 om förslag att fler papperskorgar ska sättas upp för en fin miljö 
bifalls med hänvisning till de åtgärder som vidtagits av Samhällsbyggnadsförvaltningens väg-
och trafikenhet. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 26 januari 2017 föreslås att fler 
papperskorgar sätts upp för en fin miljö. Som en del av Söralids förskolas arbete med 
pedagogik kring en hållbar utveckling har man uppmärksammat kommunen på att det saknas 
papperskorgar/avfallskärl där förskolebarnen kan slänga upphittat skräp som de hittat i 
naturen. 
Väg- och trafikenheten har under 2017, med hjälp av kommunens entreprenör, inventerat 
kommunens avfallsbehållare och inhandlat flertalet nya behållare. Detta arbete innebär dels att 
skadade avfallsbehållare och sådana som inte uppfyller kravet på att vara djursäkra ersatts med 
nya. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 7:9. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att bifalla 
medborgarförslag nr 6/2017 om förslag att fler papperskorgar ska sättas upp för en fm miljö 
med hänvisning till de åtgärder som vidtagits av Samhällsbyggnads förvaltningens väg- och 
trafikenhet. 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes gnaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:10 Dnr. KS 2016/0289 

Bidrag till upprustning av brygga på södra Ingmarsö 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ett bidrag om högst 300 000 kronor lämnas till Ingmarsö samfällighetsförening för 
upprustning av kommunens gästbrygga på Ingmarsö s: 10 som därigenom överlåts till 
Ingmarsö samfållighet för fortsatt drift och underhåll. Befintliga bryggplatser ska även 
fortsättningsvis vara tillgängliga för allmänheten. 

2. Ingmarsö samfällighetsförening ska senast 31 december 2017 redovisa underlag för 
utbetalningen ull Ekonomienheten, Österåkers kommun. 

3. Finansiering sker via Kommunstyrelsens budgetram. 

Sammanfattning 
Ingmarsö samfällighetsförening har den 5 september 2016 inkommit med en ansökan om 
bidrag för upprustning av kommunens gästbrygga på Ingmarsö s:!0. Föreningen erbjuder sig 
att ta över kommunens gästbrygga och ansvara för drift och underhåll av denna. Österåkers 
kommuns riktlinjer för bidrag till bryggor medger bidrag då det är ett stöd till skärgårdsbornas 
nyttjande av servicen på kommunens utpekade kärnö. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 7:10. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-05, reviderat 2017-09-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Ett bidrag om högst 300 000 kronor lämnas till Ingmarsö samfällighetsförening för 
upprustning av kommunens gästbrygga på Ingmarsö s: 10 som därigenom överlåts till 
Ingmarsö samfållighet för fortsatt drift och underhåll. Befintliga bryggplatser ska även 
fortsättningsvis vara tillgängliga för allmänheten. 
2. Ingmarsö samfällighetsförening ska senast 31 december 2017 redovisa underlag för 
utbetalningen till Ekonomienheten, Österåkers kommun. 
3. Finansiering sker via Kommunstyrelsens budgetram. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Ingmarsö samfällighetsförening 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:12 Dnr. KS 2017/0096 

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017, 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera Kommunstyrelsens delårsbokslut per augusti 2017 till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med augusti månad en positiv budgetawikelse om 14 458 
tkr, varav 8 238 tkr återfinns inom samhällsbyggnads förvaltningens delar. Bokslutsprognosen 
visar en positiv budgetavvikelse om 2 860 tkr vilket återfinns inom både Kommunstyrelsens 
kontors delar samt Samhällsbyggnadsförvaltningen delar. 

Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen 
om 27 292 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-09-29. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:3. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att notera Kommunstyrelsens delårsbokslut per augusti 2017 till protokollet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Controller KS 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:13 Dnr. KS 2017/0096 

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017, 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera Kommunfullmäktiges delårsbokslut per augusti 2017 till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med augusti månad visar en 
budgetawikelse om 553 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-09-29. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att notera Kommunfullmäktiges delårsbokslut per augusti 2017 till protokollet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Controller KS 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS §9:14 Dnr. KS 2017/0096 

Delårsbokslut för Österåkers kommun 2017-01 -01 - 2017-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Notera delårsrapport för Österåkers kommun 2017-01-01 - 2017-08-31 till protokollet. 

2. Redaktionellt tillägg till avsnittet som behandlar Byggnadsnämnden under rubriken 
Miljöredovisning i Delårsrapport för Österåkers kommun innebärande att vid tidpunkten för 
Byggnadsnämndens arbete med verksamhetsplanen för 2017 som behandlades vid 
Byggnadsnämndens sammanträde 2016-08-30, § 8:4 hade kommunens centrala 
miljömålsarbete ej färdigställts. Vid den tidpunkten avsåg därför BN att senare under 2016 
besluta om egna miljömål för Byggnadsnämndens verksamhet. Så kom inte att ske. Miljömål 
har nu arbetats fram men de kommer formellt att implementeras först under 2018. Som en 
följd av att inga miljömål antagits för 2017 har ej heller någon miljöredovisning upprättats. 

Sammanfattning 
Kommunens ekonomiska resultat för bokslutsperioden 2017-01-01—2017-08-31 är ett 
överskott om 161,0 mnkr. Prognosen för helåret är ett överskott om 131,0 mnkr , vilket är 
90,0 mnkr mer än budget. Koncernens resultat är för bokslutsperioden ett överskott om 184,3 
mnkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-09-29. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att notera delårsrapport för Österåkers kommun 2017-01-01 - 2017-08-31 till protokollet. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionellt tillägg till avsnittet som behandlar 
Byggnadsnämnden under rubriken Miljöredovisning i Delårsrapport JÖr Österåkers kommun 
innebärande att vid tidpunkten för Byggnadsnämndens arbete med verksamhetsplanen för 
2017 som behandlades vid Byggnadsnämndens sammanträde 2016-08-30, § 8:4 hade 
kommunens centrala miljömålsarbete ej färdigställts. Vid den tidpunkten avsåg därför BN att 
senare under 2016 besluta om egna miljömål för Byggnadsnämndens verksamhet. Sa kom inte 
att ske. Miljömål har nu arbetats fram men de kommer formellt att implementeras först under 
2018. Som en följd av att inga miljömål antagits för 2017 har ej heller någon miljöredovisning 
upprättats. 

Forts 

justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

Forts. KS § 9:14 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden 
och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Controller KS 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

G Österåker 

KS §9:15 Dnr. KS 2017/0105 

Rapportering av flyktingverksamhet per augusti 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Rapport om flyktingverksamheten per augusti månad 2017 noteras till protokollet. 

2. Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att undersöka Arbetsförmedlingens roll i 
förhållande till SFI-utbildning för nyanlända. Uppdraget ska återredovisas till 
Kommunstyrelsen senast januari 2018. 

Sammanfattning 
Migrationsverkets prognos för 2017 visar på ett lågt asylmottagande jämfört med 
de senaste åren. Den stora utmaningen för samhället är därmed att integrationen 
av de nyanlända fungerar. Alla som får uppehållstillstånd ska tas emot i landets 
kommuner. Ur samhällsperspektiv har det allt att vinna på att dessa personer får 
bostäder, skola, utbildning och jobb. Enligt Migrationsverkets prognos är totalt 84 
000 personer aktuella för bosättning i landets kommuner under 2017 (anvisade, 
självbosatta och anhöriga). 
Regeringen har gett i uppdrag att via särskild utredning föreslå åtgärder för att 
skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och 
nyanlända. Utredaren ska slutredovisa i oktober 2017. (Arbetsmarknadsdepartementet 
dir: 2015:107). 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-09-25, rev. 2017-10-04. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:21. 

Förslag till beslut 
Michaela Flctcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att rapport om flyktingverksamheten per augusti månad 2017 noteras till protokollet. 

Michaela Flctcher (M) yrkar på tillägg innebärande att Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag 
att undersöka Arbetsförmedlingens roll i förhållande till SFI-utbildning för nyanlända. 
Uppdraget ska återredovisas till Kommunstyrelsen senast januari 2018. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden 
och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Skolförvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:16 Dnr. KS 2015/0235 

Svar på motion nr 20/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
och Bo Edlén (V) - Starta ett komtek Österåker 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Motion nr 20/2015 anses besvarad med hänvisning till att Skolnämnden i budget 2016 fick i 
uppdrag att utreda möjligheter för "Komtek" eller liknande verksamhet inom förskola och 
skola för att stärka barn och elevers kunskap och intresse inom naturvetenskap/teknik, vilket 
kommer att resultera i införskaffande av en s.k. Expo-mobil. 

2. Finansiering av en s.k. Expo-mobil sker som en investering inom Kommunstyrelsens 
budgetram. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-06-15, § 4:31, av Andreas Lennkvist Manriquez 
(V) och Bo Edlén (V) föreslås att Skolnämnden ges i uppdrag att starta ett Komtek som 
attraherar såväl pojkar som flickor. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:6. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-09-04. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-17, reviderat 2017-04-07. 
- Skolnämnden har behandlat ärendet 2017-05-09, § 4:6. 
- Skolförvaltningens tjänstutlåtande daterat 2016-05-17. 
- Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-05-04, § 3:6. 
- Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2017-04-03. 
- Utdrag ur Skolnämndens protokoll 2016-02-09, § 1:6. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Motion nr 20/2015 anses besvarad med hänvisning till att Skolnämnden i budget 2016 fick i 
uppdrag att utreda möjligheter för "Komtek" eller liknande verksamhet inom förskola och 
skola för att stärka barn och elevers kunskap och intresse inom naturvetenskap/teknik, vilket 
kommer att resultera i införskaffande av en s.k. Expo-mobil. 
2. Finansiering av en s.k. Expo-mobil sker som en investering inom Kommunstyrelsens 
budgetram. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

forts. KS § 9:16 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Kultur- och fritidsenheten 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Controller KS 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:17 Dnr. KS 2015/0283 

Svar på motion nr 23/2015 från Peter Wihlner (SD) - Anskaffande 
av speldatorer för ungdomsverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Motion nr 23/2015 anses besvarad dels med hänvisning till det av Kultur- och 
fritidsnämnden 2017-05-04, § 3:6, antagna PM i vilket det redogörs för syfte och mål med 
stimulerande verksamhet för ungdomar baserat på modern, digital teknik och dels med 
hänvisning till införskaffande av en s.k. Expo-mobil. 

2. Finansiering av en s.k. Expo-mobil sker inom Kommunstyrelsens budgetram. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-09-14, § 5:17, av Peter Wihlner (SD) föreslås 
att Kommunfullmäktige beslutar om att införskaffa 20 st. speldatorer med tillhörande 
utrustning för att kunna koppla ihop dessa i nätverk och visa matcher, m.m. på 
storbildsskärm/duk samt att Kommunfullmäktige beslutar om att upplåta lämpliga lokal för 
ovan nämnda aktivitet. Antingen egen lämplig lokal eller hyra lämplig lokal som passar för 
ändamålet. Dessa lokaler skall naturligtvis handikappanpassas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:7. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-09-04 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-06-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Motion nr 23/2015 anses besvarad dels med hänvisning till det av Kultur- och 
fritidsnämnden 2017-05-04, § 3:6, antagna PM i vilket det redogörs för syfte och mål med 
stimulerande verksamhet för ungdomar baserat på modern, digital teknik och dels med 
hänvisning till införskaffande av en s.k. Expo-mobil. 
2. Finansiering av en s.k. Expo-mobil sker inom Kommunstyrelsens budgetram. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Controller KS 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:18 Dnr. KS 2016/0129 

Svar på motion nr I 3/2016 från Marie Wengse (SÖ) - Strategi för 
skolans digitalisering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 13/2016 med hänvisning till att till Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en 
vägledande strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun som ska redovisas senast 
årsskiftet 2017/2018. 

Sammanfattning 
Marie Wengse (SÖ) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19, föreslagit 
att Kommunfullmäktige beslutar om att en IT-strategi tas fram för förskolor och skolor i 
Österåker. IT-strategin ska bland annat innehålla tydliga mål, insatser för fortbildning samt hur 
uppgradering och underhåll av de digitala verktygen ska hanteras. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:8. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-09-05. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-06-05. 
- Skolnämnden har behandlat ärendet 2016-06-21, § 6:4. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att bifalla motion nr 13/2016 med hänvisning till att till Skolnämnden får i uppdrag att ta fram 
en vägledande strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun som ska redovisas 
senast årsskiftet 2017/2018. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:19 Dnr. KS 2017/0103 

Svar på motion nr 7/2017 från Marie Wengse (SÖ) - Inrätta en 
helpdeskför Macdatorer på IT-enheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 7/2017 besvarad med hänvisning till att den efterfrågade funktionen redan är 
inrättad på IT-enheten. 

Sammanfattning 
I en motion väckt 2017-03-13, KF § 2:17, föreslås att IT-enheten, Österåkers kommun, ska 
inrätta en helpdesk för att ge stöd åt pedagoger med Mac-datorer. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20 § 10:18. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-09-12. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-09-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
motion nr 7/2017 besvarad med hänvisning till att den efterfrågade funktionen redan är 
inrättad på IT-enheten. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:20 Dnr. KS 2017/0160 

Svar på motion nr I 1/2017 från Andreas Lennkvist (V) -
Buräggsförbud i upphandling 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 11 /2017 med hänvisning till att Österåkers kommun ska sträva efter att vara 
en buräggfri kommun och endast inhandla ägg från icke frigående höns i de fall det inte finns 
ägg från frigående höns att tillgå. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i KF 2017-05-15 KF § 4:23 "Motion om buräggsförbud i upphandling" 
förslår motionären att Kommunfullmäktige ska besluta om att kommunen avstår från att 
upphandla eller köpa in burägg. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-09-05, reviderat 2017-09-26. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-06-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att bifalla motion nr 
11/2017 med hänvisning till att Österåkers kommun ska sträva efter att vara en buräggfri 
kommun och endast inhandla ägg från icke frigående höns i de fall det inte finns ägg från 
frigående höns att tillgå. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Upphandlingsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:21 Dnr. KS 2016/0329 

Svar på medborgarförslag nr 10/2016 - Kommunen tillhandahåller 
en terminal för sökning i Lantmäteriets fastighetsregister 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 10/2016, besvarat med hänvisning till att kommunen inte har 
rådighet över tillgängliggörandet av Lantmäteriets fastighetsregister, men att valda delar finns 
att tillgå via dator hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun den 17 oktober 2016 föreslås 
att kommunen för allmänheten tillhandahåller en terminal för sökning i Lantmäteriets 
fastighetsregister. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-09-05. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-06-27, reviderat 2017-09-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 10/2016, besvarat med att kommunen inte har rådighet över 
tillgängliggörandet av Lantmäteriets fastighetsregister, men att valda delar finns att tillgå via 
dator hos samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:22 Dnr. KS 2017/0221 

Sammanträdestider 2018 för Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18.30 vid följande tillfällen under 2018: 
29 januari, 5 mars, 23 april (sammanträdet börjar kl. 15.00), 21 maj, 18 juni, 17 september, 
22 oktober, 19 november (sammanträdet börjar kl. 13.00) och 10 december. 

2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, 
Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 

3. Kostnaden för annonsering under 2018 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Kommunstyrelsen sammanträder kl. 15.00 vid följande tillfällen under 2018: 
8 januari, 12 februari, 19 mars, 25 april, 28 maj, 27 augusti, 24 september, 22 oktober 
(sammanträdet börjar kl. 13.00), 24 oktober och 21 november. 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) och Roger Johansson (RP) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi anser att man ska senarelägga Kommunstyrelsens sammanträden till kl. 18.00 
Detta för att gör det möjligt för fler att kunna kandidera till Kommunstyrelsen. 
Genom att KS sammanträden börjar redan kl. 15 så får många problem att lösa detta med sin 
arbetssituation. 
Michael Solander (MP) och Roger Johansson (RP) 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har arbetat fram förslag på sammanträdestider för Kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF). 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:11. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-07-05. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

forts. KS § 9:22 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18.30 vid följande tillfällen under 2018: 
29 januari, 5 mars, 23 april (sammanträdet börjar kl. 15.00), 21 maj, 18 juni, 17 september, 
22 oktober, 19 november (sammanträdet börjar kl. 13.00) och 10 december. 
2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, 
Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 
3. Kostnaden för annonsering under 2018 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Kommunstyrelsen sammanträder kl. 15.00 vid följande tillfällen under 2018: 
8 januari, 12 februari, 19 mars, 25 april, 28 maj, 27 augusti, 24 september, 22 oktober 
(sammanträdet börjar kl. 13.00), 24 oktober och 21 november. 

Roger Johansson (RP) yrkar på ändring innebärande att Kommunstyrelsen ska sammanträde 
kl. 18.00 istället för kl. 15.00. 

Michael Solander (MP) biträder Roger Johanssons (RP) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Roger Johanssons (RP) yrkande och finner Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela 
Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:23 Dnr. KS 2017/0213 

Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 (paragrafen) 
kommunallagen (KL) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige noterar sammanställd rapport till protokollet avseende nämndernas 
redovisning av hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med stöd 
av Kommunallagens bestämmelser. 

Sammanfattning 
I Kommunfullmäktiges arbetsordning (ÖFS 2013:19) 19 § framkommer att redovisning från 
nämnderna enligt Kommunallagens (KL) 3 kap 15 §, ska ske till Kommunfullmäktige vid 
ordinarie oktobersammanträde. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-09-27. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunfullmäktige noterar sammanställd rapport till protokollet avseende nämndernas 
redovisning av hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med stöd 
av Kommunallagens bestämmelser. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:24 Dnr. KS 2017/0052 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 
för år 2016 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
De 11 partier som är representerade i Österåkers Kommunfullmäktige och som erhållit lokalt 
partistöd år 2016 har i enlighet med Kommunallagens (KL) regler, inkommit med 
redovisningar av hur partistödet fördelats, samt granskningsrapporter. I föreliggande ärende 
föreslås partiernas redovisningar noteras till protokollet samt förslag om att inkorporera 
finansiering för och beslut om utbetalning av partistöd för år 2018, i ärende om Budget för år 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:13. 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2017-08-29. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

för år 2018 

2018. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:25 Dnr. KS 2017/0257 

Sponsringspolicy för Österåker kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna sponsringspolicy för Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
Österåker har idag en sponsringspolicy från 2009. Den behöver uppdateras men hänsyn till 
bland annat förändrade organisatoriska och ekonomiska faktorer. 
Kommunstyrelsen gav på sitt sammanträde den 13 februari i år förvaltningen i uppdrag att 
revidera den nuvarande sponsringspolicyn från 2009. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:14. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-09-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att godkänna 
sponsringspolicy för Österåkers kommun. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Näringsliv- och utvecklingsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS §9:26 Dnr. KS 2017/0253 

Samfinansiering av skärgårdsprojekt via gemensam ingång till 
projektmedel 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Reservera 250 000 kronor för samfinansiering av skärgårdsprojekt. Finansiering sker inom 
ram via projektmedel för skärgård inom Kommunstyrelsen för 2017. Österåkers medverkan 
förutsätter positiva beslut från Haninge och Värmdö kommun om att delta i projektet. 

2. Fortsatt deltagande av Österåker i arbetsgruppen. 

3. Ta slutgiltig ställning till medverkan i försöksverksamheten när förslag finns med utarbetade 
rutiner och förutsättningar samt förslag till samverkansavtal. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har inkommit med ett förslag om samfinansiering av skärgårdsprojekt via 
gemensam ingång till projektmedel. 
Genom ett förenklat ansökningsförfarande underlättas möjligheten att genomföra framförallt 
mindre projekt i skärgården. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:15. 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2017-09-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Reservera 250 000 kronor för samfinansiering av skärgårdsprojekt. Finansiering sker inom 
ram via projektmedel för skärgård inom Kommunstyrelsen för 2017. Österåkers medverkan 
förutsätter positiva beslut från Haninge och Värmdö kommun om att delta i projektet. 
2. Fortsatt deltagande av Österåker i arbetsgruppen. 
3. Ta slutgiltig ställning till medverkan i försöksverksamheten när förslag finns med utarbetade 
rutiner och förutsättningar samt förslag till samverkansavtal. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen enhälligt beslutar enligt Michaela Fletchers (NI) 
yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
-1 länsstyrelsen Stockholm 
- Haninge kommun 
- Värmdö kommun 
- Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ^ ^ Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:27 Dnr. KS 2015/0034 

Kostpolicy för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta övergripande kostpolicy för Österåkers kommun, i enlighet med kommunstyrelsens 
kontors tjänsteutlåtande, daterat 2017-05-04, med följande ändringar, markerade i fet stil, i 
policydokumentet under rubriken Hållbara måltider. 
• Vi ska arbeta aktivt med att minska matsvinnet i våra kök och restauranger. 
• Livsmedel som upphandlas ska minst följa upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav på 
basnivå gällande djurskydd, miljöskydd och folkhälsoaspekten där antibiotikaproblematiken 
särskilt beaktas. 
• Fisk och skaldjur ska vara är MSC, KRAV eller ASC-märkt. 
• Frukten som serveras ska vara ekologisk i mån av tillgång. 
• Vi ska minska användningen av tillsatser. 

samt att texten "Andelen ekologiska råvaror ökas kontinuerligt" ersätts med texten "År 2020 
är målet att minst 30 procent av kosten ska vara av ekologiska produkter. Tillgång och 
ekonomi styr i vilken omfattning och ökning inköpen sker". 

2. Uppdra till berörda nämnder och styrelser att snarast för egen del anta riktlinjer baserade på 
det övergripande styrdokumentet Kostpolicy för Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fick i budget 2015, planåren 2016 - 2017, i uppdrag att uppdatera 
Österåkers kommuns kostpolicy. En arbetsgrupp bestående av representanter från berörda 
nämnder och förvaltningar tillsattes med syfte att utarbeta ett förslag till en uppdaterad och 
övergripande kostpolicy. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:16. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-05-04. 
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-11-24, § 10:9. 
- Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-10, 7:8. 
- Skolnämnden har behandlat ärendet 2017-12-15, § 7:7. 
- Produktionsstyrelsen har behandlat ärendet 2016-01-28, § 1:6. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Anta övergripande kostpolicy för Österåkers kommun, i enlighet med kommunstyrelsens 
kontors tjänsteutlåtande, daterat 2017-05-04. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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ö Österåker 

forts. KS § 9:27 

2. Uppdra till berörda nämnder och styrelser att snarast för egen del anta riktlinjer baserade på 
det övergripande styrdokumentet Kostpolicy för Österåkers kommun. 

Michael Solander (MP) yrkar på ändring under rubriken Hållbara måltider i policydokumentet 
innebärande att meningen "Andelen ekologiska råvaror ökas kontinuerligt" ersätts med "År 
2020 är målet att minst 30 procent av kosten ska vara av ekologiska produkter. Tillgång och 
ekonomi styr i vilken omfattning och ökning inköpen sker." 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Michael Solanders (MP) yrkande. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar på ändringar, markerade i fet stil, under rubriken 
Hållbara måltider i policydokumentet innebärande: 
• Vi ska arbeta aktivt med att minska matsvinnet i våra kök och restauranger. 
• Livsmedel som upphandlas ska minst följa upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav på 
basnivå gällande djurskydd, miljöskydd och folkhälsoaspekten där antibiotikaproblematiken 
särskilt beaktas. 
• Fisk och skaldjur ska vara är MSC, KRAV eller ASC-märkt. 
• Frukten som serveras ska vara ekologisk i mån av tillgång. 
• Vi ska minska användningen av tillsatser. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande 
samt Michael Solanders (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) ändringsyrkanden och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Produktionsstyrelsen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ^ ^ Utdragsbest/rkande 
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KS § 9:28 Dnr. KS 2015/0381 

Svar på motion nr 30/2015 från Kristin Hagegård (MP) - Plan för att 
öka andelen ekologisk och närodlad mat i kommunens 
verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-12-14, § 9:38, förslår motionären att 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för att successivt öka den ekologiska och 
närodlade maten i kommunens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-09-21. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-09-21. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 9:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Ärendet bereds vidare. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:29 Dnr. KS 2017/0268 

Valkretsindelning i Österåkers kommun inför allmänna valen 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2005-10-03, § 87, i den del som avser 
valkretsindelning. 

2. Övergå från nuvarande två valkretsar, i samband med val till Kommunfullmäktige i 
Österåkers kommun, till en (1) valkrets ("Österåker"), från och med det allmänna valet 2018 
och tillsvidare. 

Protokollsanteckning 
Michaela Fletcher (M) lämnar en protokollsanteckningar 
Ny vallag trädde i kraft 2015-01-01. Nya vallagen säger att kommuner med två valkretsar krävs 
det 3% i varje valkrets för att få mandat i kommunfullmäktige, har man däremot en valkrets 
krävs det endast 2% för att få mandat i kommunfullmäktige. För alliansen handlar detta om 
yttersta demokratin vilket medför att fler har möjlighet att bli valda till kommunfullmäktige i 
Österåker. Oppositionen uttalar att det inte är önskvärt att ha fler partier än de 11 vi har i dag. 
Michaela Fletcher (M) 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en reservation 
Socialdemokraterna avstyrker ändring av valkretsindelning, från 2 till 1 valkrets. 
Ar 2005 inrättades 2 kretsar, sedan dess har ingen analys gjorts, eller någon information givits 
till varför alliansen nu vill föreslå en förändring. Sedan år 2005 har ingen anmärkning i något 
avseende framförts mot nu gällande valkretsindelning. Idag är det 11 partier i Österåkers 
kommunfullmäktige, de är näst mest partier av alla landets kommunfullmäktigeförsamlingar. 
Det har alltså inte varit svårt för nya partier att komma in i vårt lokala parlament. Detta visar, 
menar vi att demokratin fungerat väl i detta avseende. 
Det är rimligt att det funnits en analys hur de olika alternativen skulle förstärka demokratin. 
Vi förstår att det finns förslag på att genomföra en större utredning om valdistrikt beroende 
på de demografiska förändringarna och i ett sådant sammanhang bör även valkretsindelningen 
ingå. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Förslaget är att upphäva Kommunfullmäktiges beslut frän 2005-10-03 innebärande att 
Österåkers kommun övergår från två valkretsar ("Norra" och "Södra" till en valkrets 
("Österåker"). En valkrets innebär att det blir en "2-procentsspärr" för partierna till 
Kommunfullmäktige. 

Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 9:29 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:19. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-09-15. 
- Protokollsutdrag från Valnämndens sammanträde 2017-09-14, § 2:3. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2005-10-03, § 87, i den del som avser 
valkretsindelning. 
2. Övergå från nuvarande två valkretsar, i samband med val till Kommunfullmäktige i 
Österåkers kommun, till en (1) valkrets ("Österåker"), från och med det allmänna valet 2018 
och tillsvidare. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Länsstyrelsen Stockholm 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:30 Dnr. KS 2017/0269 

Ny gränsdragning för valdistrikten Berga I och Berga 2 i 
Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna ny gränsdragning för valdistrikten Berga 1 och Berga 2 i enlighet med 
kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2017-07-19. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför det allmänna valet 2022 genomföra en total 
översyn av valdistriktens antal och storlek. 

Sammanfattning 
Inför det allmänna valet den 9 september 2018 har kommunkansliet tittat över valdistrikten 
och antalet röstberättigade per valdistrikt. Förslaget är att dra om valdistrikten Berga 1 och 
Berga 2 för att uppnå en bättre balans mellan antalet röstberättigade samt i och med att 
Österåkers kommun växer sett till antalet invånare får Kommunstyrelsen i uppdrag att inför 
det allmänna valet 2022 genomföra en total översyn av valdistriktens antal och storlek. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:20. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-09-15. 
- Protokollsutdrag från Valnämndens sammanträde 2017-09-14, § 2:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Godkänna ny gränsdragning för valdistrikten Berga 1 och Berga 2 i enlighet med 
kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2017-07-19. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför det allmänna valet 2022 genomföra en total 
översyn av valdistriktens antal och storlek. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Länsstyrelsen Stockholm 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:3 I Dnr. KS 2017/0222 

Svar på remiss av betänkandet Nästa Steg? - Förslag på en stärkt 
minoritetspolitik (SOU 2017:60) 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna svar på remiss "Nästa Steg? - Förslag på en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)" 
i enlighet med Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-09-04. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 1 september 2016 att tillsätta en särskild utredning: Utredning om 
en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02). Utredning ska ge förslag hur lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk ska förstärkas för att ge alla fem nationella 
minoriteter de grundläggande rättigheter som lagen beskriver i hela landet. Österåkers 
kommun tillhör sedan 2010 förvaltningsområde för finska språket och har särskilt ansvar för 
det och även erhåller statsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-09-04. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att godkänna svar på remiss "Nästa Steg? - Förslag på en stärkt minoritetspolitik (SOU 
2017:60)" i enlighet med Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-09-04. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Regeringskansliet, Kulturdepartementet 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 9:32 Dnr. KS 2017/0057 

Igångsättningsbeslut - 001 18, Fotbollsanläggningar 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna igångsättningsbeslut för projektering av övertrycks tält i Sjökarby samt 
projektering och utbyte av konstgräs på Margretelunds fotbollsplan. 

2. Finansiering sker via investeringsram för 2017. 

3. Vid nyetablering av konstgräsplaner i Österåker kommun ska det material som har lägst 
påverkan på vuxna och barns hälsa samt på vår naturmiljö användas. Dessa 
förbättringsåtgärder är i linje med Österåkers kommuns miljömål. 

Sammanfattning 
Uppförande av övertryckstält inkl. en konstgräsplan i Sjökarbyområdet samt utbyte av 
konstgräs på Margretelunds fotbollsplan beslutades i Kommunfullmäktige den 2017-03-13, § 
2:10. Samhällsbyggnads förvaltningen avser att inleda arbetet med projektering och 
upphandling av övertrycks tält samt projektering och utbyte av konstgräs på Margretelunds 
fotbollsplan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Godkänna igångsättningsbeslut för projektering av övertrycks tält i Sjökarby samt 
projektering och utbyte av konstgräs på Margretelunds fotbollsplan. 
2. Finansiering sker via investeringsram för 2017. 

Michael Solander (MP yrkar på tillägg innebärande att vid nyetablering av konstgräsplaner i 
Österåker kommun ska det material som har lägst påverkan på vuxna och barns hälsa samt pä 
vår naturmiljö användas. Dessa förbättringsåtgärder är i linje med Österåkers kommuns 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
Michael Solandcrs (MP) tilläggsyrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

miljömål. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:33 Dnr. KS 2017/0289 

Uppdrag med anledning av Program för uppföljning av externa 
utförare 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till Kommundirektören att redovisa till Kommunstyrelsen senast i januari 2018, det 
uppföljningsarbete som respektive förvaltning genomfört med anledning av Program för 
uppföljning av externa utförare, vilket tidigare antagits av Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Uppdrag med anledning av Program för uppföljning av externa utförare. Redovisning dll 
Kommunstyrelsen senast i januari 2018. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Flctcher (M) yrkar att uppdra till Kommundirektören att redovisa dll 
Kommunstyrelsen senast i januari 2018, det uppföljningsarbete som respektive förvaltning 
genomfört med anledning av Program för uppföljning av externa utförare, vilket tidigare 
antagits av Kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:34 Dnr. KS 2017/0290 

Uppdrag - Redovisa de ekonomiska, praktiska respektive juridiska 
förutsättningar kring ensamkommande minderåriga asylsökanden 
som är i asylprocess att få bo kvar i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till Kommundirektören att i samråd med socialförvaltningen redovisa de 
ekonomiska, praktiska respektive juridiska förutsättningarna avseende frågan om att låta 
ensamkommande minderåriga asylsökande, som uppnått 18 års ålder och fortfarande är i 
asylprocess, få bo kvar i Österåkers kommun. 

2. Uppdraget ska återredovisas till Kommunstyrelsen senast den 23 oktober 2017. 

Sammanfattning 
Uppdrag - Redovisa de ekonomiska, praktiska respektive juridiska förutsättningar kring 
ensamkommande minderåriga asylsökanden som är i asylprocess att få bo kvar i Österåkers 
kommun. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar 
1. Uppdra till Kommundirektören att i samråd med socialförvaltningen redovisa de 
ekonomiska respektive juridiska förutsättningarna avseende frågan om att låta 
ensamkommande minderåriga asylsökande, som uppnått 18 års ålder och fortfarande är i 
asylprocess, få bo kvar i Österåkers kommun. 
2. Uppdraget ska återredovisas till Kommunstyrelsen senast den 23 oktober 2017. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ^ ̂  ^ Utdragsbestyrkande 
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KS §9:35 Dnr. KS 2017/0060 

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt 
redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos 
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet. 
Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2017-08-18 - 2017-09-25. 

- Protokollsutdrag, Produktionsstyrelsens sammanträde 2017-05-23, § 5:5, Rapport av uppdrag 
att utvärdera arbetssättet inom Söralids förskola för att minska barngruppernas storlek. 
- Minnesanteckningar, Skärgårdsrådets möte 2017-06-02. 
- Minnesanteckningar, Integradonsrådets möte 2017-06-12. 
- Rekommendation, Storsthlm, Samverkan utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 2017-
06-26. 
- Cirkulär 17:42, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2017-2020. 2017-08-17. 
- Remiss, Justitiedepartementet, En snabbare lagföring - försöksprojektet med ett 
snabbförfarande i brottsmål (Ds 2017:36). 2017-08-22. 
- Protokollsutdrag, Socialnämndens sammanträde 2017-08-24, § 8:4. Uppföljningsrapport från 
flyktingstödsenheten. 
- Protokollsutdrag, Produktionsstyrelsens sammanträde 2017-08-24, § 8:5, Rapport om 
systematiskt kvalitetsarbete inom utbildningsområdet. 
- Protokollsutdrag, Produktionsstyrelsens sammanträde 2017-08-24, § 8:7, Svar på anmodan 
från Kommunstyrelsen - Analys av styrtalet antal barn per årsarbetare. 
- Minnesanteckningar, Tillgänglighetsrådets möte 2017-08-28 
- Sammanträdesprotokoll Storstockholms brandförsvar 2017-08-29. 
- Protokollsutdrag, Storstockholms brandförsvars sammanträde 2017-08-29, § 27, 
Medlemsavgifter. 
- Protokollsutdrag, Skolnämndens sammanträde 2017-08-29, § 6:5. 
- Inbjudan, Vallentuna kommun, Inbjudan att delta i samråd om Översiktsplan 2040 för 
Vallentuna kommun. 2017-08-31. 
- Remiss, Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. 2017-08-31. 
- Remiss, Länsstyrelsen Stockholm, Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Stockholms län 2018-2029. 2017-08-31. 
- Cirkulär 17:43, SKL, Museilag (2017:563) - Ny lagstiftning på kulturområdet. 2017-09-01. 
- Minnesanteckningar, Kommunala pensionärsrådets möte 2017-09-04. 
- Cirkulär 17:45, SKL, Frågor med anledning av principöverenskommelsen om en 
försäkringslösning i AGS-KL som ersätter AB § 28 mom. 9. 2017-09-06. 
- Brev, Österåkers hembygds- och fornminnesförening. Tackbrev till Kommunstyrelsen. 
2017-09-13. 
- Remiss, Finansdepartementet, Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm. 2017-09-
13. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Tillstånd till kameraövervakning. 2017-09-14. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Tillstånd till kameraövervakning. 2017-09-14. 

forts. 
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forts. KS § 9:35 

- Information, SKL, Extra ägarråd i Inera AB 2017-12-05. 2017-09-18. 
- Cirkulär 17:44, SKL, Prolongering av avtal om notkopiering inom de kommunala 
musik/kulturskolorna andra halvåret 2017. 2017-09-14. 
- Inbjudan, SKL, Konferens - En trygg valrörelse 2017-12-11. 2017-09-20. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Ansökan om fartbegränsning. 2017-09-25. 

Postlista v. 33 - 38/2017 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §9:36 Dnr. KS 2017/0056 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller 
tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2015-12-
16, §16:5). 
Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 
Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos kommunkansliet samt hos sekreteraren 
under sammanträdet. 
Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. 
Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis är 
uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden 
börjar löpa från det datum då sökanden fått del av beslutet. 

- Produktionschefen har 2017-08-24 på delegation beslutat om utlandsresa i tjänsten för 
anställda på Österåkers kommun i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 
9.32. 

- Säkerhetssttateg har 2017-08-28 lämnat två yttrande till Länsstyrelsen i Stockholm över 
ansökt tillstånd för kameraövervakning/drönare i enlighet med Kommunstyrelsens 
delegationsordning punkt 1.5. 

- Produktionschefen har 2017-09-04 vidaredelegerat rätten att anställa biträdande enhetschefer 
för rektor vid Tråsättraskolan enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 
9.12. 

- Kommunstyrelsens ordförande har 2017-09-14 i enlighet med Kommunstyrelsens 
delegationsordning paragraf 15.1 "Brådskande delegation" beslutat i ärendet "Medfinansiering 
till EU-projektet "SEASTOP" - Modern ports in historic waters (CB 650)". 

- Produktionschefen har 2017-09-20 på delegation beslutat om utlandsresa i tjänsten för 
anställda på Österåkers kommun i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 
9.32. 

- Sammanställning av delegationsbeslut fattade av tjänstemän inom 
Samhällsbyggnads förvaltningen under perioden 2017-06-02 -2017-09-25. 

Expedieras 
- Kommunkanslict 

Justerandes signaturer vi... v Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:37 Dnr. KS 2017/0080 

Övriga frågor 

- Michaela Fletcher (M) informerar Kommunstyrelsen att sammanträdet onsdagen den 22 
november flyttas till måndagen den 27 november. 

- Roger Johansson (RP) anmäler fråga om det finns någon plan att förbjuda tiggerict i 
Österåkers kommun. 
Svar: Michaela Fletcher (M) ger Kommundirektören i uppdrag att se över möjligheten till att 
begränsa tiggeriet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §9:38 Dnr. KS 2017/0156 

Kommundirektören informerar 

- Engelska skolan har fått godkänt från Skolinspektionen att bedriva skolverksamhet i 
Österåkers kommun. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ftCf Utdragsbestyrkande 


