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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 
OP Lennart Berneklint X 
S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 
MP Jonas Jonsson X 

•MMMHI 
Övriga närvarande Funktion 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Katarina Freme Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 
Helena Cronberg Kommunikationschef 
Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 

Susan El Hark Politisk sekreterare (L) 

Fredrik Zethraeus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer JL.rt-/v {/] ,Utdragsbestyrkande 
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KS § 12:1 

Upprop, fastställande av dagordning och närvarorätt 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Dagordningen fastställs enligt nedan. 

2. Caesar Löfgren-Haga ges närvarorätt vid dagens sammanträde. 

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

Ärende som utgår 
Ärende 13 Val till de kommunala råden för 2018 utgår. 

Ärende som tillkommer 
Nytt ärende Po lig mot kränkande särbehandling i arbetslivet blir nummer 15. 
Nytt ärende Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en strategiför att stärka arbetsgivarmärket blir 
nummer 16. 

Övriga frågor 
Roger Johansson (RP) anmäler följande frågor: 
- Armada 
- Kameraövervakning 
- De kommunala råden 

Ann-Christine Furustrand (S) anmäler följande fråga: 
Angående asylsökande ensamkommande över 18 år. 

Ann-Christine Furustrand (S) anmäler också följande: 
Under Kommunstyrelsens ärende 1, upprop och fastställande av dagordningen yrkade vi att 
dagordningen skall kompletteras med nytt ärende 3 på dagordningen under rubrik " angående 
asylsökande ensamkommande över 18 år". Ordförande valde att inte ta upp vårt yrkande 
överhuvudtaget vilket vi protesterade mot och därav denna anteckning till protokollet. 
För Socialdemokraterna 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Närvarorätt 
Caesar Löfgren-Haga föreslås ges närvarorätt vid dagens sammanträde. 

Justerandes signaturer \ ^tc*r tyrkande 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-1 1-27 

KS § 12:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine (S) till justerare. Protokollet justeras i omedelbar 
anslutning till sammanträdet, kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga. 

Sammanfattning 
Mats Larsson (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet, kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga. 

Information 
- Staffan Erlandsson, skoldirektör, Ann Hallner, sakkunnig elevstöd samt Martin Andersson, 
utvecklingsledare, informerar om med målen i sikte. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS §12:3 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 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-08-21, rev. 2017-11-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
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 

U usteraKer 
Sammant rotokoll för Kc styrelsen 2017-1 I -27 

KS§ 12:4 Dnr. KS 2017/0323 

Bidrag till miljöförbättrande åtgärder 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skolas ansökan om bidrag för att iordningställa 
stiftelsens ladugård (indragning av vatten och el, golvgjutning samt inredning) till ett 
permanent djurstall med vinterviste. Detta för att bedriva rationell djurhållning med ett ökat 
antal betesdjur för att bevara Ingmarsös jordbrukslandskap och förhindra att kulturlandskapet 
växer igen. 
Sökt belopp: 60 000 kr 
Förslag att bevilja: 60 000 kr 

2. Bevilja Åkersberga trädgårdssällskaps ansökan om bidrag för material (kompost som visar 
nedbrytning, skyltar och pedagogisk väska) för att erbjuda pedagoger och andra medlemmar 
stöd i att lära ut till barn om kretsloppet för jord och vatten. 
Sökt belopp: 81 900 kr 
Förslag att bevilja: 81 900 kr 

3. Bevilja Ingmarsö Bygdegårds förening Lurkan ansökan om bidrag till en 
avfallshanteringsmodul för källsortering då bygdegården används av öns olika föreningar för 
fritidsverksamhet och har flera större årliga evenemang. Sorteringsmodulen stärker 
bygdegårdens miljöarbete och skickar goda signaler samtidigt som det blir lätthanterligt för de 
som tar hand om avfallet. 
Sökt belopp: 47 000 kr 
Förslag att bevilja: 47 000 kr 

4. Delvis bevilja Österåkers sportfiskeklubbs ansökan om bidrag för omläggning av en 
vägtrumma i anslutning till Isättraviksbäckens utlopp i Isättravik för att säkerställa fritt flöde 
och fiskens vandringsväg upp från och ut i Isättraviken. Beviljat belopp grundar sig på 
riktlinjen för maximalt bidragsbelopp. 
Sökt belopp: 250 000 kr 
Förslag att bevilja: 150 000 kr 

5. Delvis bevilja Föreningen Skånsta ryttares ansökan om bidrag till en gödseldammsugare och 
traktor. Bidrag beviljas till gödseldammsugaren men ansökan om bidrag till en traktor avslås. 
Gödseldammsugaren bedöms kunna drivas med ett enklare fordon än den traktor som 
föreningen sökt medel för, exempelvis en fyrhjuling, och fordonet kan även användas för 
föreningens andra sysslor. Villkor för bidrag till gödseldammsugaren är att föreningen kan visa 
att den kan användas så som ansökan beskriver. 
Sökt belopp: 297 500 kr 
Förslag att bevilja: 47 500 kr 

Forts. 

Justerandes signaturer /flfr Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 12:4 

6. Delvis bevilja Österåkers konstförenings ansökan om bidrag för energiomställning i 
föreningens fastigheter från el till solenergi (bergvärme med värmepump samt solcellspanel på 
markställning). Bidrag beviljas för att delvis finansiera solcellspanelen, med hänvisning till 
maximalt bidragsbelopp om 150 000 kr. 
Sökt belopp: 500 000 kr 
Förslag att bevilja: 150 000 kr 

7. Avslå Ingmarsö Byalags ansökan om bidrag för att förbättra sophuset vid södra bryggan 
samt trädäck under sorteringskärlen och informationsskyltar med hänvisning till att åtgärden 
ryms inom befintlig finansiering, då den är planerad att genomföras inom ramen för 
kommunens budget 2017. 
Sökt belopp: 187 500 kr 

8. Avslå Roslagskulla IFs ansökan om bidrag för avloppslösning då ett fungerande avlopp är 
ett myndighetskrav. Kommunen erbjuder dock besök och rådgivning från miljö- och 
hälsoskyddsenheten. 
Sökt belopp: ansökan saknar kostnadskalkyl 

9. Avslå Österåkers hembygds- och fornminnesförenings ansökan om bidrag till en 
fuktutredning av lokalerna i Hembygdsmuseet och Båtsmansmuseet. Ansökan bedöms ha svag 
koppling till kommunens lokala miljömål och utredningen kan inte säkerställa att 
miljöförbättrande åtgärder senare genomförs. 
Sökt belopp: ansökan uppskattar kostnaden till 50 000 kr 

Sammanfattning 
I budget 2017 avsattes 1,3 mkr till bidrag till miljöförbättrande åtgärder för föreningar och 
organisationer. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 maj 2017 (KS § 6:37) fattade 
kommunstyrelsen beslut om kriterier och riktlinjer för bidraget. Under ansökningsperioden 
(12 juli - 29 september) inkom 9 stycken ansökningar. Sökt belopp uppgår till totalt 1,5 mkr. 
Bidrag föreslås beviljas de sex ansökningar som bedöms falla inom uppsatta kriterier och 
riktlinjer. Enligt detta förslag beviljas 3 ansökningar 100% av sökt belopp och 3 ansökningar 
ett lägre belopp än det sökta, i två fall med hänvisning till riktlinjen om maximalt bidrag på 
150 000 kr. 
Enligt detta förslag delas totalt 523 500 kr ut till sex föreningar/organisationer. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-11-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningen innebärande 
1. Bevilja Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skolas ansökan om bidrag för att iordningställa 
stiftelsens ladugård (indragning av vatten och el, golvgjutning samt inredning) till ett 
permanent djurstall med vinterviste. Detta för att bedriva rationell djurhållning med ett ökat 
Forts. 

Justerandes signaturer^^^^--^ Utdr; ;yrkande 
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antal betesdjur för att bevara Ingmarsös jordbrukslandskap och förhindra att kulturlandskapet 
växer igen. 
Sökt belopp: 60 000 kr 
Förslag att bevilja: 60 000 kr 
2. Bevilja Åkersberga trädgårdssällskaps ansökan om bidrag för material (kompost som visar 
nedbrytning, skyltar och pedagogisk väska) för att erbjuda pedagoger och andra medlemmar 
stöd i att lära ut till barn om kretsloppet för jord och vatten. 
Sökt belopp: 81 900 kr 
Förslag att bevilja: 81 900 kr 
3. Bevilja Ingmarsö Bygdegårds förening Lurkan ansökan om bidrag till en 
avfallshanteringsmodul för källsortering då bygdegården används av öns olika föreningar för 
fritidsverksamhet och har flera större årliga evenemang. Sorteringsmodulen stärker 
bygdegårdens miljöarbete och skickar goda signaler samtidigt som det blir lätthanterligt för de 
som tar hand om avfallet. 
Sökt belopp: 47 000 kr 
Förslag att bevilja: 47 000 kr 
4. Delvis bevilja Österåkers sportfiskeklubbs ansökan om bidrag för omläggning av en 
vägtrumma i anslutning till Isättraviksbäckens udopp i Isättravik för att säkerställa fritt flöde 
och fiskens vandringsväg upp från och ut i Isättraviken. Beviljat belopp grundar sig på 
riktlinjen för maximalt bidragsbelopp. 
Sökt belopp: 250 000 kr 
Förslag att bevilja: 150 000 kr 
5. Delvis bevilja Föreningen Skånsta ryttares ansökan om bidrag till en gödseldammsugare och 
traktor. Bidrag beviljas till gödseldammsugaren men ansökan om bidrag till en traktor avslås. 
Gödseldammsugaren bedöms kunna drivas med ett enklare fordon än den traktor som 
föreningen sökt medel för, exempelvis en fyrhjuling, och fordonet kan även användas för 
föreningens andra sysslor. Villkor för bidrag till gödseldanumsugaren är att föreningen kan visa 
att den kan användas så som ansökan beskriver. 
Sökt belopp: 297 500 kr 
Förslag att bevilja: 47 500 kr 
6. Delvis bevilja Österåkers konstförenings ansökan om bidrag för energiomställning i 
föreningens fastigheter från el till solenergi (bergvärme med värmepump samt solcellspanel på 
markställning). Bidrag beviljas för att delvis finansiera solcellspanelen, med hänvisning till 
maximalt bidragsbelopp om 150 000 kr. 
Sökt belopp: 500 000 kr 
Förslag att bevilja: 150 000 kr 
7. Avslå Ingmarsö Byalags ansökan om bidrag för att förbättra sophuset vid södra bryggan 
samt trädäck under sorteringskärlen och informationsskyltar med hänvisning till att åtgärden 
ryms inom befintlig finansiering, då den är planerad att genomföras inom ramen för 
kommunens budget 2017. 
Sökt belopp: 187 500 kr 
8. Avslå Roslagskulla IFs ansökan om bidrag för avloppslösning då ett fungerande avlopp är 
ett myndighetskrav. Kommunen erbjuder dock besök och rådgivning från miljö- och 
hälsoskyddsenheten. 
Sökt belopp: ansökan saknar kostnadskalkyl 
Forts. 

Justerandes sign — i7&F~ Utdragsbestyrkande 
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9. Avslå Österåkers hembygds- och fornminnesförenings ansökan om bidrag till en 
fuktutredning av lokalerna i Hembygdsmuseet och Båtsmansmuseet. Ansökan bedöms ha svag 
koppling til1 kommunens lokala miljömål och utredningen kan inte säkerställa att 
miljöförbättrande åtgärder senare genomförs. 
Sökt belopp: ansökan uppskattar kostnaden till 50 000 kr 

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

Expedieras 
- Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola 
- Åkersberga trädgårdssällskap 
- Österåkers sportfiskeklubb 
- Föreningen Skånsta ryttare 
- Österåkers konstförening 
- Ingmarsö Bygdegårds förening Lurkan 
- Ingmarsö Byalag 
- Roslagskulla IF 
- Österåkers hembygds- och fornminnesförening 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer /v—Utdragsbestyrkande 

© UsteräKer 
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KS § 12:5 Dnr. KS 2017/0293 

Remissvar - Fördjupad översiktsplan för Karby-Brottby, Vallentuna 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna remissvar angående förslag till fördjupad översiktsplan för Karby-Brottby i 
Vallentuna i enlighet med tjänsteudåtandet "Remissvar - Fördjupad översiktsplan för 
Karby-Brottby, Vallentuna kommun", daterad 2017-11-17, samt bilaga 1 - remissvar, daterad 
2017-11-20. 

Sammanfattning 
Vallentuna kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Karby-Brottby. 
Den fördjupade översiktsplanen för Karby-Brottby är på utställning fram till och med den 24 
november 2017. Den fördjupade översiktsplanen ska ange riktning för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön samt hur mark- och vattenområden och den bebyggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras i Karby-Brottby. 
Den fördjupade översiktsplanen föreslår bland annat bostadsutveckling i anslutning till redan 
befintlig bebyggelse, nya stråk för att binda samman Karby med Brottby samt en utveckling av 
ett nytt verksamhetsområde invid E 18. Vidare redovisar den fördjupade översiktsplanen 
viktiga kultur- och naturvärden som framtida utveckling behöver ta hänsyn till. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-11-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Godkänna remissvar angående förslag till fördjupad översiktsplan för Karby-
Brottby i Vallentuna i enlighet med tjänsteutlåtandet "Remissvar - Fördjupad översiktsplan för 
Karby-Brottby, Vallentuna kommun", daterad 2017-11-17, samt bilaga 1 - remissvar, daterad 
2017-11-20. 

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

Expedieras 
- Vallentuna kommun 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 12:6 Dnr. KS 2017/0096 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2017 noteras til l protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar til l och med oktober månad en positiv budgetav vikelse 
om 19 296 tkr, varav 11 778 tkr återfinns inom samhällsbyggnads förvaltningens delar. 
Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 2 710 tkr varav 1 430 tkr återfinns 
inom samhällsbyggnads förvaltningens delar. 
Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen 
om 25 002 tkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-11-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifa ll till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2017 noter as till pro tokollet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enlig t Michaela Fletchers (M) y rkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- ControUer KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdra yrkande 

0 Österåker 
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KS §12:7 Dnr. KS 2017/0096 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober 2017 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. till och med september månad visar en 
budgetavvikelse om -756 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en negativ avvikelse om -200 tkr 
mot budget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-11-15. 

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

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- ControUer KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes sign \\ \ Öv5* //] — Utdragsbestyrkande 
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KS §12:8 Dnr. KS 2017/0096 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Budgetuppföljning för Österåkers kommun per oktober månad 2017 godkänns. 

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 förhållande 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 oktober månad visar en 
positiv avvikelse om 100 Mkr jämfört med budget 2017. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-11-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
budgetuppföljning för Österåkers kommun per oktober månad 2017 godkänns. 

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

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

© Österåker 
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KS§ 12:9 Dnr. KS 2017/0331 

Genomförande av "Övergripande plan för utbyggnad av nya 
förskolor och skolor år 2018-2028" 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Hos Armada Fastighets AB beställa byggnation av förskolor och skolor i enlighet 
"Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor år 2018-2028". 
Genomförandet skall ske efter avrop och med ett kontinuerligt samråd med 
samhällsbyggnads förvaltningen. 

2. Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samordna alla kommunens fastighetsfrågor 
och stötta förvaltningarna i framtagande av behovsanalys och genomförande av förstudier. I 
de fall Armada Fastighets AB skall bygga och förvalta skall samhällsbyggnads förvaltningen 
driva projekten fram till förprojektering och slutlig beställning. SamhäUsbyggnadsförvaltningen 
skall under genomförandefasen också vara ansvarig och samordnande part gentemot Armada 
Fastighets AB. 

3. Kommunstyrelsen skall få information om hur skolplaceringarna kommer att se ut efter 
skolvalet till höstterminen 2018 

Röstförklaring 
Michaela Fletcher (M) lämnar en röstförklaring till propositionsordningarna 2 och 4 nedan. 
Röstförklaring till propositionsordning 2: 
I Genomförande av "Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor år 2018-
2028" är heltäckande för kommunen och uppdateras årligen 
Röstförklaring till propositionsordning 4: 
Redan existerande rutiner innebär att beslut fattas i Kommunstyrelsens planarbetsutskott 
fortlöpande. 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) 
Genomförande av "Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor för år 2018-
2028. 
Miljöpartiet anser att den plan som Skolförvaltningen presenterat bygger på ett nuläge som 
kommer att vara oförändrat under 10 år framåt med många elever i klasserna och alltför stora 
barngrupper i förskolan. 
Behoven av lokaler kommer sannolikt att vara betydligt större än som presenterats i planen. 
- Mindre barngrupper i förskolan kräver mer lokaler än idag. 
- Ombyggnation och moderniseringar av befintliga grundskolor kan kräva mer yta/elev 
-1 utvecklingen till länets bästa skolkommun så måste vi väl utgå från att allt fler elever 
kommer att välja Österåker. 
Michael Solander (MP) 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning 
Skolnämnden beslutade den 29 augusti 2017 att anta "Övergripande plan för utbyggnad av nya 
förskolor och skolor år 2018-2028". Fastigheterna som planeras för skola och förskola ägs av 
Österåkers kommun, Armada Fastighets AB och privata exploatörer. Genom en beställning av 
byggnation av skolor och förskolor i enlighet med planen ges Armada Fastighets AB möjlighet 
att långsiktigt planera sin verksamhet. Genomförande av planen och uppdraget till Armada 
Fastighets AB syftar bland annat till att bidra till kommunens mål att vara den bästa 
skolkommunen i länet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-11-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till SamhäUsbyggands förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Hos Armada Fastighets AB beställa byggnation av förskolor och skolor i enlighet 
"Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor år 2018-2028". 
Genomförandet skall ske efter avrop och med ett kontinuerligt samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
2. Uppdra åt samhällsbyggnads förvaltningen att samordna alla kommunens fastighetsfrågor 
och stötta förvaltningarna i framtagande av behovsanalys och genomförande av förstudier. I 
de fall Armada Fastighets AB skall bygga och förvalta skall samhällsbyggnads förvaltningen 
driva projekten fram till förprojektering och slutlig beställning. Samhällsbyggnads förvaltningen 
skall under genomförandefasen också vara ansvarig och samordnande part gentemot Armada 
Fastighets AB. 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder besluts förslagen men lämnar ett tilläggsyrkande 
innebärande 
3. Utöver planering för nya skolor väster om Åkersberga behöver behovet av nya skolor i 
övriga områden som i Margretelund, Skånsta, Sjökarby, skyndsamt, senast våren 2018 tas 
fram. 
4. Att Kommunstyrelsen skyndsamt skall få information om hur bristen på framförallt 
skolplatser skall lösas fram till dess nya skolor är byggda. 
5. Att Kommunstyrelsen fortlöpande skall ges information om hur utbyggnaden av förskolor 
och skolor framskrider. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i beslutsmening fyra innebärande att 
Kommunstyrelsen skall få information om hur skolplaceringarna kommer att se ut efter 
skolvalet till höstterminen 2018. 

Propositionsordning I 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens kontors två 
beslutsförslag och finner att så är fallet. 

Forts. 
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Propositionsordning 2 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) yrkande 
innebärande att utöver planering för nya skolor väster om Åkersberga behöver behovet av nya 
skolor i övriga områden som i Margretelund, Skånsta, Sjökarby, skyndsamt, senast våren 2018 
tas fram och finner att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (12:9 A) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Propositionsordning 3 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande 
Kommunstyrelsen skall få information om hur skolplaceringarna kommer att se ut efter 
skolvalet till höstterminen 2018 eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande 
innebärande att Kommunstyrelsen skyndsamt skall få information om hur bristen på 
framförallt skolplatser skall lösas fram till dess nya skolor är byggda 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 som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (12:9 B) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Propositionsordning 4 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande nummer fem innebärande att Kommunstyrelsen fortlöpande skall ges information om 
hur utbyggnaden av förskolor och skolor framskrider och finner att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (12:9 C) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Expedieras 
- Armada Fastighets AB 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signc Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 -2018) 
KS 2017-1 1-27, § 12:9 A 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein - Conny S. X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

L Patrik Ferm X X 

C Michaela Haga X 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 8 5 -

0 Österåker 
Omröstning..sta 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-11-27, § 12:9 B 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein - Conny S. X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

L Patrik Ferm X X 

C Michaela Haga X 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 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 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -
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0 Österåker 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 -2018) 
KS 2017-1 1-27, § 12:9 C 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein - Conny S. X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

L Patrik Ferm X X 

C Michaela Haga X X 

I<D 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 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 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

ftCF-

© Österåker 
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KS § 12:10 Dnr. KS 2017/0199 

Riktlinjer för alkoholservering i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta reviderade riktlinjer för alkoholservering i Österåkers kommun i enlighet med Miljö- och 
hälsoskyddsenhetens tjänsteudåtande daterat 2017-10-19. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2017-09-18, § 6:11, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att se 
över de befintliga riktlinjerna för alkoholservering. Översynen skulle bland annat omfatta en 
omarbetning av serveringstider. I arbetet med riktlinjer för alkoholservering har remiss 
skickats till kommunpolisen och till Trygg i Österåker som har yttrat sig i frågan. 

Beslutsunderlag 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2017-11-16. 
- Protokollsutdrag från Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2017-10-24, § 7:5. 
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteudåtande daterat 2017-10-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att anta reviderade riktlinjer för alkoholservering i Österåkers kommun i enlighet med Miljö-
och hälsoskyddsenhetens tjänsteudåtande daterat 2017-10-19. 

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

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

Expedieras 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes sigr. • Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-1 1-27 

KS § 12:11 Dnr. KS 2016/0261 

Svar på motion nr 22/2016 från Andreas Lennkvist (V) - Motion om 
serveringstider 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 22/2016 angående serveringstider besvarad med hänvisning till Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens reviderade riktlinjer för alkoholservering i Österåkers kommun enligt 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-11-17. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-09-19, § 6:13, föreslår motionären "att ändra de 
kommunala reglerna så att servering av alkoholdrycker utomhus får påbörjas tidigast klockan 
11.00 och avslutas senast klockan 24:00 och därmed göra reglerna lika för såväl slutna sällskap 
som för alla". 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförande förslag daterat 2017-11-23. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-11-17. 
- Protokollsutdrag från Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2017-10-24, § 7:5. 
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteudåtande daterat 2017-10-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
22/2016 angående serveringstider besvarad med hänvisning till Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens reviderade riktlinjer för alkoholservering i Österåkers kommun enligt 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-11-17. 

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

Expedieras 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer \stT~iXp Utdragsbestyrkande 
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Svar på motion nr 32/2016 från Kristina Embäck (S) och 
Ann-Christine Furustrand (S) - Kostnadsfri simskola för 
förskolekiasserna 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 32/2016 besvarad med hänvisning till att Skolnämnden får i uppdrag att 
utreda förslaget om kostnadsfri simskola för förskoleklasserna utifrån de lokala 
förutsättningarna i Österåkers kommun, inklusive förutsättningar för finansiering. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-12-05, § 10:35, föreslår motionärerna att 
Österåker erbjuder och arbetar fram en organisation i syfte att erbjuda alla barn i förskoleklass, 
samt de barn som är något äldre som inte kan simma, kostnadsfri undervisning. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-11-23. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-11-17. 
- Protokollsutdrag från Skolnämnden sammanträde 2017-11-07, § 8:10. 
- Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-09-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
32/2016 besvarad med hänvisning till att Skolnämnden får i uppdrag att utreda förslaget om 
kostnadsfri simskola för förskoleklasserna utifrån de lokala förutsättningarna i Österåkers 
kommun, inklusive förutsättningar för finansiering. 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

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

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 9 ja-röster och 4 nej-röster. 

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer r. Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-11-27, § 12:12 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein - Conny S. X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

L Patrik Ferm X X 

C Michaela Haga X X 

I<D 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 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 9 4 -
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KS § 12 :13 Dnr. KS 2017/0325 

Ansökningar från tillgänglighetsbidrag 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja Österåkers Sportfiskeklubb ansökan om bidrag för att tillgänglighetsanpassa 
befintliga brygganläggningar samt att anlägga en trädäckad uteplats och ramp, med 45 800 
kronor. 

2. Bevilja Ingmarsö Byalags ansökan om bidrag för att tillgänglighetsanpassa toaletter och 
dusch för att på så sätt även kunna vara tillgängligt för fler människor, med 106 250 kronor. 

3. Bevilja Österåkers konstförening, Länsmansgårdens ansökan om bidrag för att 
tillgänglighetsanpassa med hjälp av en ramp med ledstång samt förbättra tillgängligheten på 
toaletten, med 100 000 kronor. 

4. Bevilja Österåkers scoutkårs ansökan om bidrag för att sätta in ljudadsorberande plattor i 
lokalerna för att kunna ta emot barn med både ADHD-diagnos och Aspergers syndrom på 
lika villkor, med 40 000 kronor. 

5. Bevilja Tjejjouren Bellis, Kvinnojouren i Österåker ansökan om bidrag för 
kompetenshöjning inom neuropsykiatri, en föreläsning samt teckenspråksutbildning med syfte 
att vara tillgängliga för alla personer som har behov av dem, med 37 834 kronor. 

6. Bevilja Special Olympics Österåkers ansökan om bidrag till hallhyra, arvode till domare 
samt utrustning till spelare med 10 000 kronor för att föreningen på bästa sätt ska ha en 
möjlighet att även i framtiden kunna ge funktionshindrade möjlighet till att regelbundet kunna 
utföra en fysisk aktivitet i ett socialt sammanhang tillsammans med andra. 

7. Bevilja Åkersbergas innebandyförenings ansökan om bidrag för hallhyra, arvode till tränare 
samt utrustning till spelare, med 15 800 kronor för att föreningen på bästa sätt ska ha en 
möjlighet att även i framtiden kunna ge funktionshindrade möjlighet till att regelbundet kunna 
utföra en fysisk aktivitet i ett socialt sammanhang tillsammans med andra. 

8. Bevilja Roslagskulla IF:s ansökan om bidrag för handledning och kompetenshöjning för att 
även fortsättningsvis kunna fortsätta ta emot människor inom LSS personkrets för att erbjuda 
en fungerande sysselsättning, med 25 000 kronor. Ansökan därutöver avslås då den inte faller 
inom kriterierna för tillgänglighetsbidraget. 

9. Bevilja Nya Roslagsmarschens ansökan om bidrag för utbildning av guider och medföljare, 
med 25 000 kronor. Ansökan därutöver avslås då den inte faller inom kriterierna för 
tillgänglighetsbidraget. 

Forts. 

Utdragsbestyrkande 
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10. Avslå Bastabröderna "De 24 äldstes förening" vid Domaruddens ansökan om bidrag för 
att tillgänglighetsanpassa området mellan bastun och sjön med hänvisning till att kommunen i 
sin budget för 2018 redan avsatt 100 000 kronor för denna tillgänglighetsanpassning. 

11. Avslå Linanäs Vägförenings ansökan om bidrag för att tillgänglighetsanpassa Stora 
Badberget med hänvisning till att området inte är av den karaktären att det går att 
tillgänglighetsanpassa även om trappan och ledstång byggs om. 

12. Avslå Österåkers Golfklubbs ansökan om tillgänglighetsbidrag till en tjejsatsning för att 
öka antalet tjej er/kvinnor i klubben till 30% till år 2025 med hänvisning till att ansökan inte 
faller inom tillgänglighetsbidragets kriterier. 

13. Avslå föreningen Skånsta ryttare, Åkersberga ridcenters ansökan om tillgänglighetsbidrag 
för att anlägga en WiFi anläggning samt separerade omklädningsrum för pojkar och flickor 
med hänvisning till att ansökan inte faller inom tillgänglighetsbidragets kriterier. 

Sammanfattning 
I budgeten 2017 avsattes 1,3 mkr till bidrag till tillgänglighetsanpassade åtgärder för 
föreningar/organisationer. Kommunstyrelsen fattade beslut om kriterierna för bidraget vid sitt 
sammanträde den 22 maj (KS 2017/0180). Under ansökningstiden har det inkommit 13 
stycken ansökningar. Kommunstyrelsen föreslås bevilja de ansökningar som faller inom 
uppsatta kriterier med totalt 405 684 kronor. Övriga ansökningar föreslås enligt nedan att 
avslås. 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 22 maj (KS 2017/0180) att bevilja 131 
000 kronor till Ljusterö bygdegårds förening för att tillgänglighetsanpassa toaletterna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-11-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att 
1. Bevilja Österåkers Sportfiskeklubb ansökan om bidrag för att tillgänglighetsanpassa 
befintliga brygganläggningar samt att anlägga en trädäckad uteplats och ramp, med 45 800 
kronor. 
2. Bevilja Ingmarsö Byalags ansökan om bidrag för att tillgänglighetsanpassa toaletter och 
dusch för att på så sätt även kunna vara tillgängligt för fler människor, med 106 250 kronor. 
3. Bevilja Österåkers konstförening, Länsmansgårdens ansökan om bidrag för att 
tillgänglighetsanpassa med hjälp av en ramp med ledstång samt förbättra tillgängligheten på 
toaletten, med 100 000 kronor. 
4. Bevilja Österåkers scoutkårs ansökan om bidrag för att sätta in ljudadsorberande plattor i 
lokalerna för att kunna ta emot barn med både ADHD-diagnos och Aspergers syndrom på 
lika villkor, med 40 000 kronor. 

Forts. 
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5. Bevilja Tjejjouren Bellis, Kvinnojouren i Österåker ansökan om bidrag för 
kompetenshöjning inom neuropsykiatri, en föreläsning samt teckenspråksutbildning med syfte 
att vara tillgängliga för alla personer som har behov av dem, med 37 834 kronor. 
6. Bevilja Special Olympics Österåkers ansökan om bidrag till hallhyra, arvode till domare 
samt utrustning till spelare med 10 000 kronor för att föreningen på bästa sätt ska ha en 
möjlighet att även i framtiden kunna ge funktionshindrade möjlighet till att regelbundet kunna 
utföra en fysisk aktivitet i ett socialt sammanhang tillsammans med andra. 
7. Bevilja Åkersbergas innebandyförenings ansökan om bidrag för hallhyra, arvode till tränare 
samt utrustning till spelare, med 15 800 kronor för att föreningen på bästa sätt ska ha en 
möjlighet att även i framtiden kunna ge funktionshindrade möjlighet till att regelbundet kunna 
utföra en fysisk aktivitet i ett socialt sammanhang tillsammans med andra. 
8. Bevilja Roslagskulla IF:s ansökan om bidrag för handledning och kompetenshöjning för att 
även fortsättningsvis kunna fortsätta ta emot människor inom LSS personkrets för att erbjuda 
en fungerande sysselsättning, med 25 000 kronor. Ansökan därutöver avslås då den inte faller 
inom kriterierna för tillgänglighetsbidraget. 
9. Bevilja Nya Roslagsmarschens ansökan om bidrag för utbildning av guider och medföljare, 
med 25 000 kronor. Ansökan därutöver avslås då den inte faller inom kriterierna för 
tillgänglighetsbidraget. 
10. Avslå Bastubröderna "De 24 äldstes förening" vid Domaruddens ansökan om bidrag för 
att tillgänglighetsanpassa området mellan bastun och sjön med hänvisning till att kommunen i 
sin budget för 2018 redan avsatt 100 000 kronor för denna tillgänglighetsanpassning. 
11. Avslå Linanäs Vägförenings ansökan om bidrag för att tillgänglighetsanpassa Stora 
Badberget med hänvisning till att området inte är av den karaktären att det går att 
tillgänglighetsanpassa även om trappan och ledstång byggs om. 
12. Avslå Österåkers Golfklubbs ansökan om tillgänglighetsbidrag till en tjejsatsning för att 
öka antalet tjej er/kvinnor i klubben till 30% till år 2025 med hänvisning till att ansökan inte 
faller inom tillgänglighetsbidragets kriterier. 
13. Avslå föreningen Skånsta ryttare, Åkersberga ridcenters ansökan om tillgänglighetsbidrag 
för att anlägga en WiFi anläggning samt separerade omHädningsrum för pojkar och flickor 
med hänvisning till att ansökan inte faller inom tillgänglighetsbidragets kriterier. 

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

Expedieras 
- Österåkers Sportfiskeklubb, - Ingmarsö Byalag, - Österåkers konstförening, Länsmansgården 
- Österåkers scoutkår, - Tjejjouren Bellis (Kvinnojouren i Österåker), 
- Special Olympics Österåker, - Åkersberga innebandyförening, - Roslagskulla IF, 
- Nya Roslagsmarschen, - Bastubröderna "De 24 äldstes förening" vid Domarudden, 
- Linanäs vägförening, - Österåkers Golfklubb, - Skånsta ryttare 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer v-TTv^ IA^7 Utdragsbestyrkande 
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Rapportering av flyktingverksamhet per oktober 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapport om flyktingverksamheten per oktober månad 2017 noteras till protokollet. 

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 det för kommunen ska vara kostnadsneutralt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-11-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M ) yrkar bifa ll till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att rapport om flyktingverksamheten per oktober månad 2017 noteras til l protokollet. 

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

Expedieras 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer /AC, Utdrat /rkande 
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Policy mot kränkande särbehandling i arbetslivet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa Policy mot kränkande särbehandling i arbetslivet i enlighet med Kommunstyrelsens 
kontors tjänsteudåtande daterad 2017-11-24. 

Sammanfattning 
Arbetsgivare har ett långtgående ansvar för medarbetares arbetsmiljö och likabehandling. 
Österåkers policy mot kränkande särbehandling i arbetslivet ska bidra til l ett tydliggörande av 
att kränkningar inte är accepterat i våra verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-11-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bif all till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att fastställa Policy mot kränkande särbehandling i arbetslivet i enlighet med 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterad 2017-11-24. 

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

Expedieras 
- Personalenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Uppdrag - Ta fram en strategi för att stärka arbetsgivarmärket 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en strategi för att stärka arbetsgivarmärket. 

2. Återrapportering av uppdraget sker löpande. 

Sammanfattning 
Utifrån rapporten från Public Partners föreslås att Kommundirektören tar fram en strategi för 
att stärka arbetsgivarmärket. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en strategi för att 
stärka arbetsgivarmärket samt att återrapporteringen sker löpande. 

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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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 information som inkommit till Kommunstyrelsen under perioden 
2017-10-17-2017-11-16. 

- Kallelse till sammanträde i AB Vårljus 2017-09-27. 
- Protokoll från sammanträde i AB Vårljus 2017-09-27. 2017-10-13. 
- Protokoll Norrvatten, 2017-10-17. 
- Protokoll Storstockholms brandförsvar 2017-10-17. 
- Österåkers kommuns revisorer, Granskning av vården för personer med beroende- och 
missbruksproblematik. 2017-10-19. 
- Kallelse till sammanträde i AB Vårljus 2017-10-25. 
- Protokollsutdrag Haninge kommun, Samfinansiering av skärgårdsprojekt via gemensam 
ingång till projektmedel. 2017-10-23. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Tillstånd att använda lätt svävare. 2017-10-18. 
- Rekommendation, Storsthlm, Principer för digital samverkan i Stockholms län. 2017-10-19. 
- Protokoll, Österåkers stadsnät AB, 2017-10-31. 
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2017-10-31. 
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter AB, 2017-10-31. 
- Protokoll, Tunadotter AB, 2017-10-31. 
- Protokoll, Österåkers Exploaterings fastigheter AB, 2017-10-31. 
- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2017-10-31. 
- Protokoll, Armada Kanalfastigheter AB, 2017-10-31. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2017-10-31. 
- Brev, Till aktieägare i Visit Roslagen, 2017-11-01. 
- Brev, Boverket, Bostadsmarknadsenkät, Miljömålsenkäten och Plan- och bygg- och 
tillsynsenkäten 2018. 2017-11-03. 
- Kallelse till extra bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB. 2017-11-08. 
- Inbjudan att delta i granskning av FÖP Norra Vallentuna och Lindholmen. 2017-11-09. 
- Missiv, Länsstyrelsen Stockholm, Remiss av förslag till regional vattenförsörjningsplan för 
Stockholms län. 2017-11-10. 
- Remiss, Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma 
levnadsvanor. 2017-11-14. 
- Cirkulär 17:58, SKL, Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö. 
2017-
11-14. 
- Cirkulär 17:59, SKL, Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 
sy o funktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL. 2017-11-10. 
- Ansökan, Polisen, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter, 
skotdossning i Svinninge samfällighetsförening i viltvårdsändamål. 2017-11-13. 
Forts. 

Justerandes signaturer ner Utdragsbestyrkande 
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- Upprop, Djurens parti, Skippa smällande fyrverkeri vid nyår. 2017-11-13. 
- Cirkulär 17:56, SKL, Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i 
bostadsrätts form. 2017-11-13. 
- Protokoll, AB Vårljus 2017-10-25. 2017-11-13. 
- Brev, Circostrada Network, Handledning rörande cirkusbesök i europeiska städer. 2017-10-
27 
- Brev, Frivilliga familjehem, 2017-10-23. 
- Cirkulär 17:49, SKL, Arbetsdomstolen dom AD 2017, nr 50, fråga om huruvida 
anställningsavtal gällt tillsvidare eller för begränsad tid samt om arbetstagaren blivit uppsagd 
alternativt avskedad. 2107-10-24. 
- Brev, Norrvatten, Norrvattens fakturering 2018 avseende förbrukningsavgifter för vatten. 
2017-10-24. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Beslut om fördelning av anvisningar år 2018 till kommuner 
i Stockholms län. 2017-10-30. 
- Cirkulär 17:51, SKL, Avtal om samverkan och arbetsmiljö. 2017-10-30. 

Postlista v. 42 - 45/2017 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdri ;yrkande 
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KS § 12:18 Dnr. KS 2017/0056 

Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt til l 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 delega tion börjar löpa fr.o.m. 
Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats o ch anslagsbevis är 
uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden 
börjar löpa från det datum då sökanden fått del av beslutet. 

Kommundirektören har utbetalat ett bidrag om 5000 kr till Solbackens montessoriförskola 
som prispeng för vinst i Håll Sverige rents tävling Grön flagg, i enlighet med 
Kommunstyrelsens delegationsordning p 15.5. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes sign / »'Tfy' j.A-/ /"^ Utdragsbestyrkande ".g2£-
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Kommundirektören informerar 

- Redovisar resultatet från medarbetarundersökningen. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer — Utdragsbestyrkande 
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Övriga frågor 

Fråga från Roger Johansson (RP) 
- Armada. 
Svar: Utredningen gällande Armada är avslutad. 

- Kameraövervakning. 
Svar: Kommundirektören återkommer med mer information i frågan kring 
kameraövervakning till Kommunstyrelsens sammanträde i januari 2018. 

- De kommunala råden. 
Svar: Kallelse och protokoll finns tillgängliga på hemsidan. 

Fråga från Ann-Christine Furustrand (S): 
- Angående yrkande om att ett nytt ärende rörande asylsökande ensamkommande över 18 år 
skulle sättas upp på dagordningen för behandling vid dagens sammanträde. 
Svar: Då yrkandet ej faller inom Kommunstyrelsens ansvarsområde, i enlighet med gällande 
reglemente, som vilar på kommunallagens grundläggande bestämmelser om ansvar och 
befogenheter för Kommunstyrelsen och övriga nämnder behandlas frågan under punkten 
Övriga frågor vid dagens sammanträde. 

Röstförklaring 
Michaela Fletcher (M) lämnar en röstförklaring 
Reglementen säger att detta är en fråga för Socialnämnden, i egenskap av myndighetsutövare. 
Juridiska förutsättningar finns inte för att generellt besluta om att låta de som blir myndiga och 
som fortfarande befinner sig i asylprocessen stanna i Österåker kommuns regi (hantering). 
Viktigt att separera de två frågeställningarna: 
1. Vad säger lagen (som inte tillåter att kommuner fattar generella beslut (lika inför lagen) 
Och då återstår frågan om bidrag, liknande det som Stockholms stad har givit till 
Stadsmissionen. 
2. Kan vi ge bidrag till de frivilliga familjer som upplåter sina hem till de som under 
asylprocessen blir myndiga. Vår åsikt är att det måste vara kristallklart hur dessa medel i så fall 
utbetalas, vad familjerna förpliktigar sig till, hur länge medel/bidrag(?) betalas ut mm. Detta är 
en fråga för socialnämnden. 
Anledningen till att detta inte tas upp på Kommunstyrelsen är för att inte tappa tid, dvs 
Socialnämndens sammanträde ligger före nästa Kommunstyrelse och som nämnt ovan, frågan 
hanteras inom Socialnämnden enligt reglementet. 
Vidare konstateras att yrkandet ej faller inom Kommunstyrelsens ansvarsområde, i enlighet 
med gällande reglemente, som vilar på kommunallagens grundläggande bestämmelser om 
ansvar och befogenheter för Kommunstyrelsen och övriga nämnder behandlas frågan under 
punkten Övriga frågor vid dagens sammanträde. 
Dessutom har en nyligen inkommen skrivelse "Uppmaning till beslut och förslag till 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen" adresserad till samtliga gruppledare vidarebefordrats från 
Kommunkansliet till Socialförvaltningen för att hantera ärendet där. 

Protokollsanteckning 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Över den s k blockgränsen finns en klar majoritet mellan allianspartier och opposition om att 
låta de unga ensamkommande få bo kvar i kommunen under asylprocessen. Till stöd för att 
lösa uppgiften har regeringen avsatt pengar. För Österåkers del handlar det om cirka 2 
miljoner kronor för 2017 och 2018. Det handlar om några få unga, och under en begränsad 
tid. 
Vår förväntan är att arbetet i kommunen skall ske målinriktat, att det inte skall föreligga några 
som helst dubier om vad Österåker som kommun vill i den här frågan, och att allt arbetar sker 
i riktning till ett genomförande. Vår förväntan är också att det tas fram ett konkret förslag som 
visar hur vi i Österåker ämnar förverkliga att de unga ensamkommande nu skall kunna stanna 
under asylprocessen utifrån alla parametrar. Här finns föreningar som kommunen godkänt 
som är beredda att vara kommunen behjälplig och att ta fram ett system för ekonomisk 
kompensation borde vara möjlig. 
Under Beredskapsutskottets möte 14/11 fick vi ett löfte från KSO att Socialnämnden den 
23/11 skulle fatta beslut, dvs att ensamkommande skulle få stanna i Österåker under 
asylprocessen, garant för det sas vara att socialchefen var med på bredskapsutskottet. 
Socialnämnden kom aldrig att fatta några såda beslut som udovats, därför försökte vi lyfta 
frågan genom ett konkret yrkande att ta upp frågan på dagordningen vid dagens 
kommunstyrelse., något som helt avisades av KSO. 
Vi är mycket kritiska till hur detta ärende hanteras och det framstår som om politiskt ansvariga 
förhalar frågan. För att lösa frågan har Österåkers kommun har fått 1,3 Mkr och kommer få 
ytterligare statliga medel för 2018, 677 tkr(totalt cirka 2 mkr för de två åren). Det är vår 
uppfattning att Österåkers kommun skall använda de statliga medlem till att lösa frågan och 
låta den ensamkommande unga får stanna här i Österåker under hela asylprocessen och att 
detta förhalande av frågan upphör genast! 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine 
Furustrands (S) särskilda yttrande. 

Protokolls anteckning 
Mathias Lindow (L) lämnar en protokollsanteckning 
Vi i Liberalerna anser att civilsamhället gör en mycket stor och viktig insats för integrationen 
av den stora grupp ensamkommande barn- och ungdomar som kom till Österåker under 
hösten 2015. Migrationsverkets handläggnings tider har varit alltför långsamma och när vi nu 
står inför det faktum att flertalet av dessa ungdomar nu fyller 18 år så anser vi att Österåkers 
kommun ska använda en del av det statliga bidraget till att ge ett bidrag till föreningen 
Frivilliga familjehem i Österåker för de ensamkommande som de fixar ett boende till hos 
privatpersoner under den fortsatta asylprocessen. 

Forts. 
Forts. KS § 12:20 

Justerandes signaturer Utdri :yrkande 

0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-1 1-27 

De här frivilliga familjehemmen gör en enorm insats och att kunna ge dem ett bidrag är en 
viktig markering för att visa vårt stöd från politiken för deras engagemang. 
Mathias Lindow (L) 
Patrik Ferm (L) biträder Mathias Lindow. 

Arne Ekstrand (KD) lämnar en protokollsanteckning 
KD anser att ungdomar i asylprocess, som fyller 18 år, skall få bo kvar i vår kommun. De 
medel som staten tilldelat för detta skall tilldelas berörda frivilligorganisationer i Österåker. 
Beslut tas i Socialnämnden kompletterat med en avsiktsförklaring i Kommunstyrelsens. 
Arne Ekstrand (KD) 

Roger Johansson (RP) biträder Arne Ekstrand. 

Michaela Haga (C) lämnar en protokollsanteckningar 
Det är viktigt att vi skapar bästa förutsättningar för de asylsökande ungdomar som fyller 18 år 
och är EBO, för att de ska kunna gå klart skola och ha en fortsatt trygg vardag i vår kommun. 
Civilsamhället har gått in och frivilliga familjehem har öppnat upp sina hem för att undvika att 
ungdomar som har etablerat sig i kommunen ska skickas till något av Migrationsverkets 
anläggningsboenden. En viljeinriktning från kommunstyrelsen hade varit önskvärt, men då vi 
enligt information från kommunkansliet om att reglemente inte tillåter att kommunstyrelse 
hanterar detta ärende, så gör jag detta medskick. 
Det är önskvärt att socialnämnden vid sitt nästkommande möte förbereder ett ärende med 
beslut om att fördela ut det tillfälliga kommunbidrag som betalas ut till kommunerna som 
föreningsstöd till frivilliga organisationer. 
Detta stöd ska kopplas till det arbete som görs av föreningar och frivilliga familjehem för de 
ensamkommande ungdomar som fyller 18 år under asylprocessen. Liknande den modell som 
Stockholms stad har tagit fram. 
Michaela Haga (C) 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signa <§3^5? Utdragsbestyrkande 


