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2017-03-30 -2017-04-19 

Kommunstyrelsen 

2017-03-20 

Kommun kansli et, Alceahuset, Åkersberga 

Fredrik Zethrasus 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-03-20 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

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

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 X 
S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 
MP Jonas Jonsson X 

Övriga närvarande Funktion 
Katarina Freme Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 
Per-Olof Kroon Biträdande Samhällsbyggnadschef 
Anna Anderman Väg- och trafikchef 
Fredrik Nestor Exploateringschef 
Maria Bengs Planchef 
Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 
Susan El Hark Politisk sekreterare (L) 
Lennart Ljungqvist (SD) Adjungerad 
Fredrik Zethrseus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-03-20 

KS § 3:1 

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 utgår 
Ärende tre på dagordningen Avfallsföreskrifter 2017 utgår. 

Punkten Kommundirektören informerar utgår. 

Ärende som tillkommer 
Nytt ärende Uppdrag angående översyn av borgensåtagande gällande Armadakoncernen blir nummer 20 
på dagordningen och nytt ärende Utökad social rondering i centrala delarna av Åke rsberga blir 
nummer 27 på dagordningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-03-20 

KS § 3:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras 
senast onsdagen den 29 mars 2017, kl. 10.00, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast onsdagen den 29 mars 2017, kl. 10.00, kommunkansliet. 

Information 
- Österåkers kommun fick tredjepris i Ung Företagsamhet (UF) ranking 2017. 

- Eva Jernnäs, Energi- och klimatrådgivare, informerar om Energi- och klimatrådgivning i 

- Lottie Skarstedt, ungdomslots, informerar om Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 

- Kristina Eineborg, Näringsliv- och utvecklingsdirektör, informerar om besöket på 
bostadsmässan Mipim. 

Österåkers kommun. 

(LUPP). 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-03-20 

KS §3:3 Dnr. KS 2017/0042 

Igångsättningsbeslut 01 100 - Stadspark Åkers kanal 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna igångsättningsbeslut 01100 för anläggning av Stadspark Åkers kanal. 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
Med anledning av att Länsstyrelsen fått in ett klagomål angående åtgärder gällande 
vattenverksamhet som pågår eller har utförts på fastigheterna Ekbacken 4:1 och 9:1 i 
Österåkers kommun, ska Österåkers kommun senast den 21 mars 2017 skicka ett svar till 
Länsstyrelsen med ett bemötande av klagomålen. Det gäller de åtgärder som hanterats i 
Länsstyrelsens ärende 535-4466-2016. Vad som är vattenverksamhet definieras i 11 kap 2 § 
miljöbalken. Anläggning av bryggor i vattenområde och muddringar betecknas som en 
vattenverksamhet. Det är därför att stor vikt att klagomålen utreds noga, och om 
Länsstyrelsen ställer krav på återställning eller andra åtgärder måste dessa beaktas i det 
kommande arbetet. Vattenområdet har höga fiske- och naturvärden, varför risker för negativa 
effekter av grumling och spridande av förorenade sediment vid den aktuella bryggan måste 
uppmärksammas. Klagomålen är av sådan art att det snarast behöver utredas om någon åtgärd 
kan ha vidtagits som strider mot föreskrivna försiktighetsmått. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Genomförandet av ett attraktivt och aktivt parkrum för alla åldrar i centrala Akersberga. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 3:4. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-01-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
godkänna igångsättningsbeslut 01100 för anläggning av Stadspark Åkers kanal. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-03-20 

KS § 3:4 Dnr. KS 2012/0452 

Programförklaring Kanalstaden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Programförklaring Kanalstaden godkänns. 

2. Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att utreda om projektet Kanalstaden kan ingå i 
ett nätverk för hållbart samhällsbyggande. 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
Miljöpartiet anser att Kanalstadsprojekt principiellt är bra, att öppna upp Akersberga mot 
havet och utnyttja dom stora värden som finns gömda där. 
Men vi anser också att det finns ett antal delar i underlaget som måste arbetas om. 
Ska vi få den hållbara stadsdel som jag utgår ifrån att vi alla vill ha, så det krävs det att 
Strukturskissen omarbetas i vissa delar. 
Då dessa förslag inte vann gehör från Kommunstyrelsen så kunde MP inte stödja förslaget i 
sin helhet. 
Underlaget bör förändras i följande delar 
- Delar av jordbruksmarken i Västra Kanalstaden undantas för exploatering. Enligt 
miljöbalken får jordbruksmark inte exploateras om inte särskilda skäl finns. Österåkers 
kommun har gott om alternativa markområden. Detta skulle ge en naturlig avgränsning för 
exploatering västerut. 
- Planen ska fullt ut ta hänsyn till och konsekvenserna beaktas för framtida stigande 
havsvattennivåer. Försiktighetsprincipen ska gälla och ingen exploatering av byggnader i 
närheten av rekommenderade nivåer med god marginal. I underlaget utgår man från gamla 
rekommendationer, vi anser att man använder sej av den senaste från 2015, dvs 2,70 som 
lägsta nivå inte 2,60. Att som det görs i planunderlaget föreslå att vissa delar närmast vattnet 
ska fyllas upp med massor för att nå miniminivån anser vi är helt förkastligt. 
- Vi önskar också en större tydlighet vad som menas med att Kanalstaden ska bli en grön och 
hållbar stadsdel. 
- Vi vill komplettera strukturen för boendeformer så att det tydliggörs att även hyresbostäder 
ska finnas i området 
- Byggnation av bryggor längs västra sidan av Tunaviken undantas. I underlagen poängteras att 
detta område är värdefullt att bevara, det innehåller vassområde med höga fiskbiologiska 
värden. 
- När det gäller bryggor och båttrafik anser vi att det inte är lämpligt att anlägga ett stort antal 
båtplatser i viken, där påverkan ska var så liten som möjligt. Däremot ska det vara möjligt att 
anordna en anläggningsplats/brygga för kommersiell båttrafik typ Waxholmsbolaget och ett 
mindre antal gästplatser för besökande fritidsbåtar. 
- Ärendet ska kompletteras med en mer övergripande miljökonsekvensutredning där hela 
området tas i beaktande. Vi är medvetna om att detta kommer att göras senare i 
detaljplanearbetet men då är det ofta försent att göra några större förändringar 
forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-03-20 

Forts. KS § 3:4 

Dessutom ansåg vi på att ärendet ska avgöras i Kommunfullmäktige, då detta ärende är av stor 
principiell betydelse och kommer att få en stor inverkan på Österåkers framtid för många 
generationer framöver. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
En strukturskiss för Kanalstaden antogs 2016-01-11. För att ytterligare redogöra kommunens 
avsikt med utvecklingen av Kanalstaden har en programförklaring upprättats som ett 
komplement till strukturskissen. Syftet med programförklaringen är att få en tydligare 
inriktning och ställningstagande till utvecklingen Kanalstaden. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 3:5. 
- Samhällsbyggnads förvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2017-02-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Programförklaring Kanalstaden godkänns. 
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda om projektet Kanalstaden kan ingå i 
ett nätverk för hållbart samhällsbyggande. 

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 2017-03-20 

KS §3:5 Dnr. KS 2016/0358 

Förvärv av Berga 6:682 och Berga 6:683 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna Österåkers kommuns förvärv av fastigheterna Berga 6:682 och Berga 6:683 av 
Armada Bostäder AB, till en kostnad av 17 276 000 kronor. 

2. Uppdra åt moderbolaget Armada Fastighets AB att amortera bolagets befintliga lån, 
motsvarande köpeskillingens belopp samt därmed minska ägaren Österåkers kommuns 
samlade borgensåtagande för bolaget. 

Sammanfattning 
Detaljplan 482 Berga 6:406 m.fl., antagen 2015-03-16, möjliggör byggnation av bostäder på 
fastigheterna Berga 6:682 och Berga 6:683. Detaljplanen möjliggör ca 150 bostäder som ska 
upprättas i flerbostadshus samt hus i radhuskaraktär. Detaljplanen togs fram i nära samarbete 
med Armada. Armada Bostäder AB äger idag fasdgheterna Berga 6:682 och Berga 6:683. 
Kommunen föreslås nu förvärva de byggrätter som planen möjliggör från Armada Bostäder 
AB. Markaffären kommer i sin tur möjliggöra för kommunen att sälja den del av Berga 6:683 
som är tänkt för bostadsrätter i radhuskaraktär samt upplåta resterande del av Berga 6:683 och 
hela Berga 6:682 som tomträtt för hyresrättsändamål. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 3:7. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-02-08, reviderat 2017-03-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Godkänna Österåkers kommuns förvärv av fastigheterna Berga 6:682 och Berga 6:683 av 
Armada Bostäder AB, till en kostnad av 17 276 000 kronor. 
2. Uppdra åt moderbolaget Armada Fastighets AB att amortera bolagets befintliga lån, 
motsvarande köpeskillingens belopp samt därmed minska ägaren Österåkers kommuns 
samlade borgensåtagande för bolaget. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-03-20 

KS §3:6 Dnr. KS 2016/0357 

Förvärv av Hacksta 1:72 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna Österåkers kommuns förvärv av fastigheten Hacksta 1:72 av Armada Bostäder 
AB, till en kostnad av 17 000 000 kronor. 

2. Uppdra åt moderbolaget Armada Fastighets AB att amortera bolagets befintliga lån, 
motsvarande köpeskillingens belopp och därmed minska ägaren Österåkers kommuns 
samlade borgensåtagande för bolaget. 

Sammanfattning 
Detaljplan 483 Norrgårdshöjden, antagen 2015-11 -25, möjliggör för byggnation av 
vårdboende samt bostäder i flerbostadshus. Detaljplanen togs fram i nära samarbete med 
Armada och Odalen, där Armada ansvarade för bostäderna och Odalen för vårdboendet. 
Armada Bostäder AB äger idag fastigheten Hacksta 1:72. 
Kommunen föreslås nu förvärva de byggrätter som planen möjliggör från Armada Bostäder 
AB. Markförvärvet kommer i sin tur möjliggöra för kommunen att upplåta Hacksta 1:72 som 
tomträtt för hyresrättsändamål. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 3:8. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-02-08, reviderat 2017-03-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande 
1. Godkänna Österåkers kommuns förvärv av fastigheten Hacksta 1:72 av Armada Bostäder 
AB, till en kostnad av 17 000 000 kronor. 
2. Uppdra åt moderbolaget Armada Fastighets AB att amortera bolagets befintliga lån, 
motsvarande köpeskillingens belopp och därmed minska ägaren Österåkers kommuns 
samlade borgensåtagande för bolaget. 

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 2017-03-20 

KS § 3:7 Dnr. KS 2017/0073 

Tomträttsavtal Tuna 4:139 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att träffa ett tomträttsavtal 
med Hemsö Fastighet AB. 

Sammanfattning 
Fastigheten Tuna 4:139 har en byggrätt för bl.a. skoländamål enligt gällande detaljplan 
Österskär delplan IX. Förvaltningen vill upplåta fastigheten med tomträtt till Hemsö 
Fastighets AB för att de ska kunna anlägga en skola/förskola på fastigheten. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 3:9. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-02-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Metcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att träffa ett tomträttsavtal 
med Hemsö Fastighet AB. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-03-20 

KS § 3:8 Dnr. KS 2017/0072 

Markoptionsavtal Hemsö Fastighets AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreslaget markoptionsavtal och ger 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att teckna det markoptionsavtalet, bilaga 1. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi anser att kommunen både skalla äga marken och den planerade skolfasdgheten som här 
skall byggas. Vem som sedan skall driva skolan , kommunen eller annan huvudman är en 
annan fråga. 
Vi anser att den princip som diskuterats om att kommunen skall äga mark och skolfastighet 
och sedan hyra ut till den som driver en skola är en bra princip. Genom denna princip 
garanterar kommunen konkret varje förälder och elever, en säker skolgång i skolan, oavsett 
vad som än händer med den som driver skolan. Därför har vi yrkat avslag på förslaget om ett 
markoptionsavtal och istället föreslagit 1) att kommunstyrelsen ger Armada i uppdrag att 
bygga en skolfastighet inom planområdet, samt att 2) Österåkers kommun skall fortsätta äga 
marken och äga skolfasdgheten och sedan hyra ut till den som skall driva skolan, till 
kommunen eller till annan huvudman. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Förvaltningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen 2017-02-13 att upprätta en detaljplan för 
Östra Kanalstaden etapp 2. En lämplig lokalisering av skola och förskola ska bl.a. utredas i 
planuppdraget. Förvaltningen vill träffa ett markoptionsavtal med Hemsö Fastighets AB för 
att ge dem rätten att dels driva ett projekt på kommuns mark samt en ensamrätt att förhandla 
med kommunen om ett förvärv alternativt tomträttsupplåtelse när detaljplanen vinner laga 
kraft. Optionen gäller i två år men kan därefter förlängas om parterna är överens om det. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 3:10. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-02-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Kommunstyrelsen godkänner föreslaget markoptionsavtal och ger 
Samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att teckna det markoptionsavtalet, bilaga 1. 

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

forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-03-20 

Forts. KS § 3:8 

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. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-03-20, §3:8 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

L Patrik Ferm X X 

C Michaela Haga - Lennart B. X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

S Anas Abdullah X X 

s Mats Ivarsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

tfcr 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-03-20 

KS §3:10 Dnr. KS 2017/0078 

Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2016 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens hade 2016 en budgetram på -172 050 tkr, varav -108 990 tkr återfinns 
inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Utfallet för året är -161 493 tkr för hela 
kommunstyrelsen vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om 10 557 tkr. 
Samhällsbyggnads förvaltningens delar redovisar ett överskott jämfört med budget på 8 545 tkr 
och kommunstyrelsens övriga delar ett budgetöverskott om 2 013 tkr. 
Investeringsramen för 2016 var -96 000 tkr varav -91 500 tkr avser investeringar inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I bokslutet redovisas en positiv budgetavvikelse avseende 
investeringar om 24 619 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 4:3. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-02-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2016 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

usterandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-03-20 

KS § 3: II Dnr. KS 2017/0078 

Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige 2016 m.m. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige 2016 m.m. noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige m.m. redovisar för 2016 ett utfall om -11 450 tkr vilket motsvarar en 
negativ budgetavvikelse med -430 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 4:4. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-02-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige 2016 m.m. noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §3:12 Dnr. KS 2017/0097 

O .. 

Årsredovisning 2016 för Österåkers kommun och dess bolag samt 
årsredovisning för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna årsredovisning 2016 för Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor har i enlighet med Lagen om kommunal redovisning 
sammanställt årsredovisning för Österåkers kommun avseende år 2016. Denna innehåller 
förutom bokslut för nämnderna också en sammanställd redovisning där det helägda 
kommunala bolaget Armada Fastighets AB, inklusive dotterbolag, samt ägda delar av 
Roslagsvatten AB, inklusive dotterbolag, ingår. 
Resultatet för Österåkers kommun 2016 uppgår till 66,9 mnkr, vilket är 31,3 mnkr bättre 
än budgeterat. Resultat vid avstämning mot balanskravet är därmed positivt. Detta 
möjliggör reservering för framtida pensionskostnader om 36,7 mnkr samt avsättning till 
resultatutjämningsreserv om 9,2 mnkr. Resultatet i den sammanställda resultaträkningen, 
som inkluderar ovan nämnda bolag, uppgår till 73,8 mnkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2017-03-09. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 4:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att godkänna årsredovisning 2016 för Österåkers kommun. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:13 Dnr. KS 2017/0096 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2017 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med februari månad en positiv budgetavvikelse 
om 5 058 tkr, varav 2 921 tkr återfinns inom samhällsbyggnads förvaltningens delar. 
Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 450 tkr som i sin helhet återfinns 
inom samhällsbyggnads förvaltningens delar. 
Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen 
om 5 822 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-03-13. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 4:6. 

Förslag till beslut 
Michaela Metcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2017 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer j/L-f—' Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:14 Dnr. KS 2017/0096 

Kommunfullmäktiges m.m. ekonomiska uppföljning per februari 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges m.m. ekonomiska uppföljning per februari 2017 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med februari månad visar en 
budgetavvikelse om -814 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-03-13. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 4:7. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunfullmäktiges m.m. ekonomiska uppföljning per februari 2017 noteras till 
protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

2017 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §3:15 Dnr. KS 2017/0096 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per februari månad 2017 noteras 
till protokollet. 

2. Vård och omsorgsnämnden samt Socialnämnden anmodas att fastställa internbudgeten 
enligt Kommunfullmäktiges beslut senast under januari månad för att kunna upprätta 
månadsuppföljning per februari och att kvalitetssäkra bokslutsprognosen. 

3. Produktionsstyrelsen anmodas att höja kvalitet på internbudgeten för att möjliggöra 
upprättande av månadsuppföljning per februari enligt kommunens planering och styrprocess. 

4. Bevilja bidragsutbetalning till Österåkers konstförening på 250 tkr för merkostnad avseende 
restaurang av Länsmansgården (huvudbyggnad). 

5. Bevilja bidrag till Trälhavets båtklubb på 200 tkr för delfinansiering av 
anslutningskostnaderna till vatten och avlopp. 

6. Bidragen avseende punkt 4 och 5 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2017. 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska kommunstyrelsens kontor 
redovisa bokslutsprognos per 2017-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella 
mål följs upp och avstämning i förhällande till budget 2017 görs under året. Fokus ska läggas 
på en säkrare prognos och analys samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt 
upprätthålla en god ekonomisk hushållning. 
Resultatbudgeten för 2017 uppgår till 41 Mkr. Bokslutsprognosen per februari månad visar en 
positiv avvikelse om 35 Mkr jämfört med budget 2017. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-03-14. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 4:8. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per februari månad 2017 noteras till 
protokollet. 
2. Värd och omsorgsnämnden samt Socialnämnden anmodas att fastställa internbudgeten 
enligt Kommunfullmäktiges beslut senast under januari månad för att kunna upprätta 
månadsuppföljning per februari och att kvalitetssäkra bokslutsprognosen. 
forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 3:15 

3. Produktionsstyrelsen anmodas att höja kvalitet på internbudgeten för att möjliggöra 
upprättande av månadsuppföljning per februari enligt kommunens planering och styrprocess. 
4. Bevilja bidragsutbetalning till Österåkers konstförening på 250 tkr för merkostnad avseende 
restaurang av Länsmansgården (huvudbyggnad). 
5. Bevilja bidrag till Trälhavets båtklubb på 200 tkr för delfinansiering av 
anslutningskostnaderna till vatten och avlopp. 
6. Bidragen avseende punkt 4 och 5 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2017. 

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

Expedieras 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Socialnämnden 
- Produktionsstyrelsen 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Z? Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-03-20 

KS §3:16 Dnr. KS 2016/0416 

Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter 
AB (556791-2596) avseende ombyggnation Söraskolan, 
tilläggsbeställningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bevilja Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) kommunal borgen på 45 000 000 att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning till utökad ombyggnad av Söraskolan och att 
borgensavgift motsvarande 0,35 % tas ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige, 
KF §9:4 år 2016. 

Sammanfattning 
Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) ansöker om kommunal borgen på 45 000 000 
la- att erbjudas som säkerhet vid upplåning till ombyggnationen av Söraskolan. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 4:9. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-01-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att bevilja Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) kommunal borgen på 45 000 000 
att erbjudas som säkerhet vid upplåning till utökad ombyggnad av Söraskolan och att 
borgensavgift motsvarande 0,35% tas ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige, 
KF § 9:4 år 2016. 

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

Expedieras 
- Armada Kommunfastigheter AB 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §3:17 Dnr. KS 2016/0344 

Ansökan om kommunal borgen för förvärv av markfastigheten 
Husby 3:10 (Armada Kanalfastigheter AB) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bevilja Armada Kanalfastigheter AB (556674-8371) kommunal borgen på 80 000 000 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning avseende nybyggnation av Brandstation samt förvärv av 
markfastigheten Husby 3:10 och att borgensavgift motsvarande 0,35 % tas ut i enlighet med 
budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:4 år 2016. 

Sammanfattning 
Armada Kanalfastigheter AB (556674-8371) ansöker om kommunal borgen på 80 000 000 kr 
att erbjudas som säkerhet för upplåning avseende nybyggnation av Brandstation samt för 
förvärv av markfastigheten Husby 3:10. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 4:10. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-11-30. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att bevilja 
Armada Kanalfastigheter AB (556674-8371) kommunal borgen på 80 000 000 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning avseende nybyggnation av Brandstation samt förvärv av 
markfastigheten Husby 3:10 och att borgensavgift motsvarande 0,35% tas ut i enlighet med 
budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:4 år 2016.medborgarförslaget. 

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

Expedieras 
- Armada Kanalfastigheter AB 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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O Österåker 

KS §3:18 Dnr. KS 2016/0380 

Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter 
AB (556791-2596) angående Översättra 1:417 (Idrottshall) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bevilja Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) kommunal borgen på 35 000 000 kr 
att erbjudas som säkerhet vid upplåning till nybyggnation av idrottshall på fastigheten 
Översättra 1:417 och att borgensavgift motsvarande 0,35 % tas ut i enlighet med budgetbeslut 
i Kommunfullmäktige, KF § 9:4 år 2016. 

Sammanfattning 
Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) ansöker om kommunal borgen på 35 000 000 
kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till nybyggnation av idrottshall på fastigheten 
Översättra 1:417. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 4:11. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-11-30. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
bevilja Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) kommunal borgen på 35 000 000 kr 
att erbjudas som säkerhet vid upplåning till nybyggnation av idrottshall på fastigheten 
Översättra 1:417 och att borgensavgift motsvarande 0,35 % tas ut i enlighet med budgetbeslut 
i Kommunfullmäktige, KF § 9:4 år 2016. 

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

Expedieras 
- Armada Kommunfastigheter AB 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer rin r\j> . Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:19 Dnr. KS 2016/0381 

Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter 
AB (556791-2596) angående Hacksta 2:151 (Friidrottsarena) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bevilja Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) kommunal borgen på 85 000 000 kl
ätt erbjudas som säkerhet vid upplåning till nybyggnation av friidrottsarena på Hacksta 2:151 
och att borgensavgift motsvarande 0,35 % tas ut i enlighet med budgetbeslut i 
Kommunfullmäktige, KF § 9:4 år 2016. 

Sammanfattning 
Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) ansöker om kommunal borgen på 85 000 000 
kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till nybyggnation av friidrottsarena på Hacksta 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 4:12. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2016-11-30. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att bevilja 
Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) kommunal borgen på 85 000 000 kr 
att erbjudas som säkerhet vid upplåning till nybyggnation av friidrottsarena på Hacksta 2:151 
och att borgensavgift motsvarande 0,35 % tas ut i enlighet med budgetbeslut i 
Kommunfullmäktige, KF § 9:4 år 2016. 

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

Expedieras 
- Armada Kommunfastigheter AB 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

2:151. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §3:20 Dnr. KS 2017/01 17 

Uppdrag angående översyn av borgensåtagande gällande 
Armadakoncernen 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra ät Kommunstyrelsens kontor att, i dialog med Armada Fastighets AB, minska 
Österåkers kommuns borgensåtagande, i relation dll bolagets minskade låneram, till följd av 
tidigare amorteringar. 

Sammanfattning 
Uppdrag angående översyn av borgensåtagande gällande Armadakoncernen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att, i dialog med Armada 
Fastighets AB, minska Österåkers kommuns borgensåtagande, i relation till bolagets minskade 
låneram, till följd av tidigare amorteringar. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

usterandes signaturer c-rr^- "/ Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:21 Dnr. KS 2017/0099 

Bidrag fastighetsåtgärder, ideella föreningen Skånsta ryttare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bevilja bidrag till ideella föreningen Skånsta ryttare om 1 818 750 kr för att åtgärda nedslag 
från Länsstyrelsen. 

2. Villkora bidraget med att nytt arrendeavtal, som ersätter befintligt avtal, ska tecknas mellan 
ideella föreningen Skånsta Ryttare och Österåkers kommun där kommunen återtar del av i 
befintligt arrendeavtal utarrenderad betesmark. Avtalet ska tecknats innan bidrag utbetalas. 

3. Finansiering sker under posten Oförutsett i budgeten för 2017. 

4. Återredovisning av nedlagda kostnader skall ske efter färdigställda åtgärder. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har lämnat besked till ideella föreningen Skånsta ryttare att de ej kommer att 
godkänna hästhållning i stallet om brister efter besiktigning genomförd i februari 2016 ej 
åtgärdas. Stallet har tidigare ägts av kommunen genom Armada Fastighets AB men såldes 
2005. Vissa av bristerna är omfattande samt har en hög investeringskostnad varav föreningen 
ansökt om bidrag på 1 818 750 kr för att åtgärda bristerna och fortsatt kunna bedriva sin 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-03-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Bevilja bidrag till ideella föreningen Skånsta ryttare om 1 818 750 kr för att åtgärda nedslag 
från Länsstyrelsen. 
2. Villkora bidraget med att nytt arrendeavtal, som ersätter befintligt avtal, ska tecknas mellan 
ideella föreningen Skånsta Ryttare och Österåkers kommun där kommunen återtar del av i 
befintligt arrendeavtal utarrenderad betesmark. Avtalet ska tecknats innan bidrag utbetalas. 
3. Finansiering sker under posten Oförutsett i budgeten för 2017. 
4. Återredovisning av nedlagda kostnader skall ske efter färdigställda åtgärder. 

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 3:21 

Expedieras 
- Skånsta Ryttare 
- Kultur- och Fritidsförvaltningen 
- Väg- och Trafikenheten 
- Exploateringsenheten 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-03-20 

KS § 3:22 Dnr. KS 2017/0104 

Rapportering av flyktingverksamhet per februari 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Socialnämnden får i uppdrag att fler HVB- boende för ensamkommande asylsökande 
minderåriga omvandlas till stödboende. 

2. Socialnämnden får i uppdrag att upprätta rutiner för hantering av statlig grund- och 
schablonersättning samt återsökningsbara ersättningar. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

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

2. Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att teckna en överenskommelse med 
Socialförvaltningen avseende flyktingarnas integration med hänsyn volym och dess 
finansiering. 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering" ska 
kommunstyrelsens kontor rapportera läget ur både finans- och verksamhetsperspektiv minst 
en gång varannan månad. 
Flyktingverksamheten ska huvudsakligen finansieras genom olika typer av statliga medel och 
ska vara nollresultat i ekonomi dvs. att för kommunen ska vara kostnadsneutral. 
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 pä 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). 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-03-14. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 4:13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Socialnämnden får i uppdrag att fler HVB- boende för ensamkommande barn omvandlas 
till stödboende. 
forts. 

Justerandes signaturer 
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2. Socialnämnden får i uppdrag att upprätta rutiner för hantering av statlig grund- och 
schablonersättning samt återsökningsbara ersättningar. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
1. Rapport om flyktingverksamheten per februari månad 2017 noteras till protokollet. 
2. Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att teckna en överenskommelse med 
Socialförvaltningen avseende flyktingarnas integration med hänsyn volym och dess 
finansiering. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg till beslutssats ett innebärande att "... barn..." ersätts 
med "... asylsökande minderåriga..." 

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

Expedieras 
- Socialnämnden 
- Kommundirektören 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Svar på motion nr 4/2016 från Peter Wihlner (SD) -
o 

Aldersbestämning av ensamkommande ungdomar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motion nr 4/2016 anses besvarad med hänvisning till att det är Migrationsverket som 
fortsättningsvis ska genomföra åldersbedömningen samt att det är den asylsökanden som 
har bevisbördan för sina asylskäl, sin identitet och frågan om han eller hon är underårig. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Alla ensamkommande barns ålder utreds av Migrationsverket under asylprocessen, dels genom 
intervjuer, dels genom dokumentadon från hemlandet (när sådan finns). 
Sedan årsskiftet används också medicinsk åldersbedömning av ensamkommande barn som 
komplement i denna bedömning. Detta innebär att en läkare gör en handleds-
eller tandröntgen. Av de barn som ansökte om asyl 2015 bedömdes de allra flesta vara i 
åldrarna 13-17 år. 
När ensamkommande barn ansöker om asyl anvisar Migrationsverket en kommun att ansvara 
för barnets boende och omsorg - det är kommunens uppgift. 
1 sin motion föreslår SD att lämplig nämnd ska få i uppdrag att ta fram förslag på hut-
kommunen ska kunna genomföra en åldersutredning när det råder tveksamhet kring 
en ensamkommande asylsökande ungdoms ålder. Det är ett förslag som faller utom ramen för 
kommunens kompetens och ett ansvar som Migrationsverket har inte kommunen varför vi 
menar att motionen skall avslås. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14 föreslår motionären att 
Kommunfullmäktige beslutar om att ge lämplig nämnd i uppgift att ta fram ett förslag pä hut-
Österåkers kommun, i fall där det finns tvekan om den ensamkommande asylsökandes ålder, 
kan genomföra en så noggrann åldersutredning som möjligt, med dagens olika teknik som står 
till buds. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 4:15. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-02-21. 
- Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde 2017-02-16, § 2:6. 
- Social förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-01-30. 

forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut 
Michacla Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att motion 
nr 4/2016 anses besvarad med hänvisning till att det är Migrationsverket som 
fortsättningsvis ska genomföra åldersbedömningen samt att det är den asylsökanden som 
har bevisbördan för sina asylskäl, sin identitet och frågan om han eller hon är underårig. 

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

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

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster, 4 nej-röster och 2 avstår. 

Expedieras 
- Socialnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-03-20, § 3:23 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

L Patrik Ferm X X 

C Michaela Haga - Lennart B. X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solandet- X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 4 2 

hcr 
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KS §3:24 Dnr. KS 2016/0128 

Svar på motion nr 12/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Österåker vår gemensamma hembygd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 12/2016 i de delar som innebär att ge 25 000 kr i stöd för tryckning av 100 
exemplar av skriften "Akersberga Då och Nu" samt sälja skriften på Information Österåker i 
Åkersberga centrum. 

Sammanfattning 
I motion nr 12/2006 föreslås att kommunen ska ge stöd till utgivning av boken "Akersberga 
Då och Nu", en historisk resa i bild och text, samt dela ut den till nya kommuninvånare och 
sälja den på Informadon Österåker i Åkersberga centrum. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 4:14. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-02-27. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-02-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att bifalla 
motion nr 12/2016 i de delar som innebär att ge 25 000 kr i stöd för tryckning av 100 
exemplar av skriften "Akersberga Då och Nu" samt sälja skriften på Information Österåker i 
Åkersberga centrum. 

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

Expedieras 
- Kommunikationsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer .As——• Utdragsbestyrkande 
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KS §3:25 Dnr. KS 2016/0092 

Svar på medborgarförslag nr 3/2016 - Konstsnöanläggning och/eller 
skidtunnel i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 3/2016 anses besvarat med hänvisning till att Österåkers Golf AB i 
samverkan med Akersberga Sportklubb planerar anläggandet för ett konstsnöspår. 

Sammanfattning 
I medborgarförslag ner 3/2016, som inkom till Österåkers kommun 2016-02-19, föreslås att 
Österåkers kommun ska anlägga en konstsnöanläggning och/eller en skidtunnel. 
Medborgarförslaget har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden samt till Kommunstyrelsen 
vartefter Kommun-fullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 4:16. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-02-27. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-02-20. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-02-02, § 1:5. 
- Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2017-01-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
medborgarförslag nr 3/2016 anses besvarat med hänvisning till att Österåkers Golf AB i 
samverkan med Åkcrsberga Sportklubb planerar anläggandet för ett konstsnöspår. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kultur- och fritidsnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes simturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:26 Dnr. KS 2017/0070 

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras i § 2, § 3, § 5, § 6, § 8, § 9, § 11, § 13, § 14, § 15, 
§ 18 och § 19 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-03-13. 

Sammanfattning 
Ärendet omfattar en allmän revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning avseende 
flertalet paragrafer. Ärendet har initierats och behandlats av Kommunfullmäktiges gruppledare 
och omfattar revidering i paragraferna 2 och 5 - När och var sammanträden ska hållas, 5 -
Kungörelse om sammanträden mm, 6 - Yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden, 8 -
Fullmäktiges valberedning, 9- Placering och närvaro,/ / - Talarordning, 13- Protokoll och 
skrivelser, 14 - Interpellationer, 15- Frågor, 18 - Redovisning enligt Socialtjänstlagen (Sol -) och 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 19- Redovisning enligt 
Kommunallagen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-20, § 5:4. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-03-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras i § 2, § 3, § 5, § 6, § 8, § 9, § 11, § 13, § 14, § 15, 
§18 och § 19 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-03-13. 

Michael Solander (MP) yrkar pä ändring under punkten 17, stycke 9 innebärande att 
förslagsställaren har rätt att prata om sin sak när medborgarförslaget väcks i 
Kommunfullmäktige. 

Johan Boström (M) yrkar avslag på Michael Solanders (MP) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michael Solanders (MP) yrkande 
eller enligt fohan Boströms (M) avslagsyrkande på Michael Solanders (M) yrkande och finner 
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Johan Boströms (M) avslagsyrkande. 

Ordförande frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande och finner att sä är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:27 Dnr. KS 2017/01 18 

O 

Utökad social rondering i centrala delarna av Akersberga 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommundirektören ges i uppdrag att öka omfattningen på den sociala ronderingen inför 
sommaren med hjälp av ordningsvakter och väktare till en omfattning som bedöms lämplig 
utifrån den nuvarande situationen i samarbete med kommunpolis. 

2. Kommundirektören ska återkomma senast vi nästa kommunstyrelsesammanträde med 
uppgifter om kostnaderna för den utökade sociala ronderingen. 

3. De utökade kostnaderna ska finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram. 

Sammanfattning 
Inför den stundande sommarsäsongen finns ett behov av utökad social rondering i centrala 

Conny Söderström (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Kommundirektören ges i uppdrag att öka omfattningen på den sociala ronderingen inför 
sommaren med hjälp av ordningsvakter och väktare till en omfattning som bedöms lämplig 
utifrån den nuvarande situationen. 
2. Kommundirektören ska återkomma senast vi nästa kommunstyrelsesammanträde med 
uppgifter om kostnaderna för den utökade sociala ronderingen. 
3. De utökade kostnaderna ska finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg till beslutssats ett innebärande "... i samarbete med 
kommunpolis." 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kommunkansliet 

Åkersberga. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-03-20. 

Jäv 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §3:28 Dnr. KS 2017/0060 

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
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 informadon som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2017-02-07 - 2017-03-10. 

- Missiv, Länsstyrelsen Stockholm, Länsstyrelsens rekommenderade nivåer för ny bebyggelse 
vid sjöar och vattendrag där risk för översvämning finns. 2017-01-30. 
- Protokoll, Österåkers Exploaterings fastigheter AB. 2017-01-31. 
- Protokoll, Armada Bostäder AB. 2017-01-31. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB. 2017-01-31. - Protokoll, Armada 
Centrumfastigheter. 2017-01 -31. 
- Protokollsutdrag, Kultur- och fritidsnämndens budget 2017 och verksamhetsplan 2017-2019. 
2017-02-02, § 1:3. 
- Protokollsutdrag, Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning per november 2016. 
2017-02-02, § 1:4. 
- Tjänstemannaremiss, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, Riktlinjer 
Infartsparkering. 2017-02-07. 
- Cirkulär 17:4, SKL, Arbetsdomstolens dom 2016 nr 24, avsked på grund av olovlig frånvaro. 
2017-02-07. 
- PM, Trafikavdelningen, Stockholms läns landsting, Remiss inför trafikförändringar i SL-
trafiken 2017/2018. 2017-02-07. 
- Namninsamling, PRO, Behålla och värna kontanthantering i bankerna. 2017-02-14. 
- Meddelande från styrelsen nr 7/2017. Rökfritt Sverige 2025. 2017-02-15. 
- Cirkulär 17:5, SKL, Internränta för år 2018. 2017-02-10. 
- Cirkulär 17:2, SKL, Pensionsnämndens tolkning av KAP-KL § 21 mom. 2b) den 15 
december 2015. 2017-02-16. 
- Cirkulär 17:6, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2016-2020. 2017-02-16. 
- Kommunens revisorer, Granskning av hantering och ansökan av statsbidrag inom 
flyktingmottagandet. 2017-02-20. 
- Cirkulär 17:7, SKL, Information om Kompetenslyftet. 2017-02-20. 
- Brev, Trafikverket, Avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell transportplan 2018 
-2029. 2017-02-17. 
- Brev, Tra fik förvaltningen, Stockholms läns landsting, Ny ansökningsomgång Stadsmiljöavtal 
våren 2017. 2017-02-21. 
- Inbjudan, SKL, Utbildning om hot och hat mot förtroendevalda. 2017-02-21. 
- Brev, Österåkers hembygds- och fornminnesförening, Yttrande över förslag till Detaljplan 
för Näsängen, Etapp 1 - Österåkers kommun. 2017-02-20. 
- Brev, SKL, Återkoppling avseende: Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd 
för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst. 2017-02-22. 

forts. 

Justerandes signaturer i/\ v Utdragsbestyrkande 
?k.v rfo-
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- Remiss, Länsstyrelsen Stockholm, Ansökan om hastighetsbegränsning till 50 km/h på väg 
1043, mellan väg 1041 och 1042, på Ljusterö, Österåkers kommun. 2017-02-27. 
- Protokoll, Storstockholms brandförsvar. 2017-02-14. 
- Protokoll, Norrvatten, 2017-02-09. 
- Rapport, IVO, Tillsynsrapport 2016. 2017-02-27. 
- Förhandsbesked, AB Vårljus, årsstämma 2017-05-02. 
- Brev angående parkeringsproblem vid Alceahuset. 2017-03-01. 
- Länsstyrelsen Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms läns sammanställning över vägar och 
vissa lokal föreskrifter inom Stockholms län. 2017-03-02. 
- Svar på revisionsrapport - Granskning av hantering och ansökan av statsbidrag inom 
flyktingmottagandet - från Överförmyndaren. 2017-03-09. 
- Protokoll, AB Vårljus. 2017-02-15. 
- Cirkulär 17:8, SKL, Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på 
kommunala vägar anläggningar. 2017-03-01. 
- Rapport, Länsstyrelsen Stockholm, Lägesrapport avseende kommunens beredskap och 
kapacitet i mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande, under perioden 
1/1 till 31/3 2017. 2017-02-27. 

Postlista v 6 — 9/2017. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:29 Dnr. KS 2017/0056 

Redovisning av delegationsbeslut 

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. 

- Säkerhetsstrateg har under perioden 2017-02-08 - 2017-02-14 lämnat två (2) stycken 
yttranden över ansökt tillstånd för kameraövervakning/drönare i enlighet med 
Kommunstyrelsens delegationsordning paragraf 1.5. 

- Sammanställning av delegationsbeslut fattade av tjänstemän inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 2016-12-28 — 2017-02-23. 

- Skoldirektören har godkänt utlandsresa för fem medarbetare till BETT-mässan i England i 
enlighet med KS-delegationsordning p. 9.32. 

- Kommundirektören har godkänt planeringsdagar för Kommunkansliet till Helsingfors i 
enlighet med KS-delegationsordning p. 9.32. 

- Produktionschefen har godkänt utlandsresa för två medarbetare till Zwolle i Holland för 
elevutbyte/studieresa enligt Erasmusprojekt i enlighet med KS-delegationsordning p. 9.32. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


