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Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X §2:6 Conny S. § 2:6 
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 Jenny Nordström 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 §2:6 

M Christina Funhammar X 
M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint -
S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 
MP Jonas Jonsson X 

Övriga närvarande Funktion 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 
Katarina Freme Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 
Charlotte Hedlund Strategisk planeringschef 
Anna Anderman Väg- och trafikchef 
Fredrik Nestor Exploateringschef 
Helena Cronberg Kommunikationschef 
Anton Bergman Översiktsplanerare 
Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 
Lennart Ljungqvist (SD) Adjungerad 
Fredrik Zethrasus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 2:1 

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 8 Konstgräsplan Margretelund och ärende 9 Bolltält dras ur och ersätts av ett gemensamt 
ärende Uppförande av övertryckstält i Sjökarbyområdet samt anläggande av nytt konstgräs på Margretelunds 
fotbollsplan som blir nummer 8 på dagordningen. 

Punkten Kommundirektören informerar utgår. 

Ärende som tillkommer 
Nytt ärende Uppförande av överttyckstält i Sjökarbyområdet samt anläggande av nytt konstgräs på 
Margretelunds fotbollsplan blir nummer 8 på dagordningen och nytt ärende Valärende -
Skärgårdsrådet och Anmiesberedningen blir nummer 24 på dagordningen. 

Tidigare nummer 10 blir nummer 9, nummer 11 blir nummer 10, osv. 

Punkten Övriga frågor blir nummer 27 på dagordningen. 

Komplettering 
Till punkten Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen komplettera med Inbjudan 
från KSL- Diskussion om hemsjukvården i Stockholm. 2017-02-08. 

Övriga frågor 
Roger Johansson (RP) anmäler fråga om VD i Armadakoncernen. 

Justerandes signaturer N j vUtdragsbestyrkande 
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O Österåker 

KS § 2:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras 
senast måndagen den 20 februari 2017, kl. 14.00, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast måndagen den 20 februari 2017, kl. 14.00, kommunkansliet. 

Information 
- Towe Ireblad, konsult, Klara Dalhielm, avfallsingenjör, Kerstin Wärn, tillträdande avfallschef 
och Kristina Lindkvist, avgående avfallschef, från Roslagsvatten AB informerar om arbetet 
med avfallstaxan. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §2:3 Dnr. KS 2014/0321 

Samråd kring översiktsplan för Österåkers kommun 2040 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att samråda kring förslag till Översiktsplan för 
Österåkers kommun 2040. 

2. Förtydliga kartan på sidan 33 i Samråds förslaget. 

3. Förtydliga texten i Samrådsförslaget på sidan 39 under rubriken Rosenkälla enligt följande: 
- "Området har ännu ej byggts ut.. 
- "Söder om väg 276 föreslås utredas ett nytt.. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Ny Översiktsplan är ett stort arbete, i förslaget finns mycket som är bra och intressant, det har 
inte varit helt tydligt vilka delar av de förslag vi och andra partier lämnat in som tagits med, 
vilket gör att vi har biträtt miljöpartiets yrkande om återremiss. 
Vi noterar med tillfredsställelse att Röllingbyledens reservat nu återfinns under förutsättningar 
vilket vi anser är viktigt då kommunen måste på ett ansvarsfullt sätt skrinlägga sig om att ha 
framtida planeringsmöjligheter. 
För Socialdemokraterna 
Ann-Christine Furustrand 

Michael Solander (Ml5) lämnar ett särskilt yttrande 
Arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan har genomförts med goda ambitioner 

Projektgrupper, styrgrupper, referensgrupper har bildats 
Olika former av dialog har genomförts med medborgare, föreningar och företag 
Tjänstemän har på ett bra sätt lyssnat på oss politiker 
Ett fylligt och brett förslag har presenterats 
Och inte minst, man säger från majoritetens sida att man strävar mot att få ett förslag 
till beslut i KF med ett så brett parlamentariskt stöd som möjligt. 

Så här långt är verkar allt bra men sen när detta ska göras i praktiken så faller stora delar av 
detta ganska platt. 
Här har oppositionen bjudits in till samarbete och tagit detta på allvar och jobbat fram många 
förslag både i den övergripande inriktningen och i förslaget till ÖP. 
Tyvärr så har man från majoritetens sida inte i praktiken velat få till ett samarbete, utan min 
uppfattning är att man artigt lyssnat och sedan gjort på sitt eget sätt i alla fall, förutom några 
korta allmänna skrivningar. 
Självklart är det så att oppositionen aldrig kan få igenom allt man vill och majoriteten har alltid 
sista ordet, en jag hade hoppats på en ärligare inbjudan dll samarbete. 

forts. 

Utdragsbestyrkande 
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När det gäller själva förslaget som ligger på bordet idag så har vi ett antal synpunkter och 
förslag som vi inte fått gehör för, som då helt logiskt finns kvar. 
Vision 
MP påtalade att beskrivningen av det kanske viktigaste av allt, visionen av framtidens 
Österåker, haltade betänkligt då majoriteten hade en skrivning som beskrev att man inte var 
helt nöjd med vår nuvarande vision och skulle ta fram en ny. Då lyfter majoriteten helt sonika 
ut hela visionen och nu har vi ingen vision alls. En översiktsplan måste innehålla en vision. 
Värdeord 
Vi tycker fortfarande inte att man i dokumentet kan förklara, även om man försökt, vad vi 
menar med ord som hållbarhet, attraktivitet och modernt. 
Värderosen 
Vi är tveksamma till att beskriva planens totala hållbarhet i form av den värderos som finns 
med i handlingarna. 
Lokala miljömål 
Vi kan inte se att våra lokala miljömål finns med i med som en aspekt i planen. 
Vi måste omsätta miljömålen i samhällsplaneringen, på riktigt. 
Jordbruksmark 
Vi anser att förslaget tar väldigt lätt på lagkravet att inte utom i speciella fall bebygga 
jordbruksmark. Man säger att "om det är lämpligt så kan jordbruksmark utnyttjas", 
miljöbalken har en skrivning som säger att man bara får utnyttja jordbruksmark om man inte 
kan lösa exploatering på annat sätt. 
Kust och skärgård 
På sidan 28 så nämns att man ska "arbeta vidare med" att ta fram ett tematiskt tillägg för kust 
och skärgård. Vi vill veta vad det innehåller och hur den ska tas fram innan vi tar ställning till 
planen. 
Miljöpartiet har länge efterlyst en Kust- och Skärgårdsplan vilket nu ska bli ett tematiskt tillägg 
till Översiktsplanen (föreslås redan i ÖP 2006). 
Exakt vad kommer Kust- och Skärgårdsplanen att innehålla? Vi efterlyser ett svar på denna 
viktiga fråga. Tillgänglighet är en central fråga i detta sammanhang. 
På 1960-talet var mindre än do procent av fiskarnas reproduktionsområden i Stockholms 
skärgård exploaterade, i dag är det nästan hälften. 
Ca en procent av vår skärgård exploateras varje år. Skrämmande men sant. 
Generella principer för ny bebyggelse 
Vi anser att dom skrivningar som finns på sidan 28 under riktlinjer för bebyggelseutveckling är 
bra, men detta ställs i vissa fall i konflikt mot faktiska planförslag. 
När man i principerna säger förtätning så säger flera planförslag tätortsutglesning. 
Integration 
Dessutom så nämns inte integration, öppenhet och möten mellan olika människor över 
huvud taget i planen, det anser vi är en stor brist i Österåker 2017. 
Utvecklingsområden 
- Rosenkälla. Vi vänder oss starkt emot att vi ska se Rosenkälla som en ny stadsdel med 
eventuellt kommande bostadsområde. Vi har starkt stöd i detta där man på flera ställen i 
hållbarhetsbedömningen mycket tydligt säger att en fortsatt utveckling av Rosenkälla är ett 
stort hot mot översiktsplanens ambitioner att vara hållbar. Ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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- Valsjöskogen. Vi är emot att vi i nuläget ska planera för att gå vidare med att planera för 
nästa etapp av Valsjöskogen. 
- Näs. Vi anser att exploatering var feltänkt från början. Vi är emot den fortsatta massiva 
exploateringen på Näs. Detta för också med sej att vi får ett hårt exploaterat område precis 
intill ett Naturreservat som vi ser som mycket olyckligt. 
- Skärgårdsstad. Planerna på mer bostadsbebyggelse norr om Skärgårdsstad bör läggas ner. 
- Området söder om Åkers Runö station är på kartan utmärkt som grönområde. Vi tycker 
att vi istället bör reservera detta område för bostäder p.g.a. sitt strategiska och 
kollektivtrafiknära läge. 
Michael Solander (MP) 

Roger Johansson (RP) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi konstaterar att det finns oklarheter i handlingarna. Vi förbehåller oss rätten att återkomma 
med synpunkter under kommande samrådstid. 
Roger Johansson (RP) 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har i uppdrag (KF § 5:15 2014) att ta fram en ny översiktsplan. 
Ett förslag till översiktsplan har upprättats. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 2:3. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-01-31. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att samråda kring förslag till 
Översiktsplan för Österåkers kommun 2040. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring innebärande att förtydliga kartan på sidan 
33 i samråds förslaget. 

Johan Boström (M) yrkar på tillägg i texten på sidan 39 i samrådsförslaget under rubriken 
"Rosenkälla" innebärande att "Området har ej byggts ut..." kompletteras med ordet "... 
ännu..." innebärande följande text "Området har ännu ej byggts ut..." 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på tillägg i texten på sidan 39 i samrådsförslaget under 
rubriken "Rosenkälla" innebärande att "Söder om väg 276 föreslås ett nytt..." kompletteras 
med ordet ".. .utredas..." innebärande följande text "Söder om väg 276 föreslås utredas ett 
nytt... ". 

Michael Solander (MP) yrkar på återremiss för beredning i planarbetsutskottet på grund av 
felaktig hantering av ärendet. I reglementet för Kommunstyrelsen ÖFS 2014:25 paragraf 30 så 
föreskriver man att "De ärenden som ska avgöras av Kommunstyrelsen i dess helhet ska 
forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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beredas av berört utskott om beredning behövs". Jag anser inte att Planarbetsutskottet har 
berett ärendet som reglementet föreskriver. 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michael Solanders (MP) yrkande om återremiss. 

Propositionsordning 
Ordförande frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare 
sammanträde i Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den 
det ej vill röstar nej. 

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

Propositionsordning 
Ordförande frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkanden och yrkanden från Ann-Christine Furustrand (S) och Johan Boström (M) och finner 
att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-02-13, §2:3 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindow, l:e vicc 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 -

S Mans Johansson X 

IIP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

KS § 2:4 Dnr. KS 2014/0261 

Samråd kring VA-plan för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att samråda kring förslag till VA-plan. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har i uppdrag (KS § 10:3 2014) att tillsammans med Roslagsvatten/ 
Osteråkersvatten ta fram en VA-plan. Ett förslag till VA-plan har upprättats. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 2:4. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2017-01-31. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens besluts förslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att samråda kring förslag till VA-
plan. 

Michael Solander (MP) yrkar på återremiss för beredning i planarbetsutskottet. 

Propositionsordning 
Ordförande frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare 
sammanträde i Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras idag. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 2:5 Dnr. KS 2017/0001 

Planuppdrag för detaljplan för Östra Kanalstaden etapp 2 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att ta fram detaljplan för Östra Kanalstaden 
etapp 2. 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi noterar att föreslagen bostadsbebyggelse ligger långt under rekommenderad lägsta 
grundläggningsnivå. Att man i förslaget dessutom föreslår bostäder närmast vattnet försvårar 
problematiken. 
Att attraktivitet ska övertrumfa säkerhet är problematiskt. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplaneuppdraget är att möjliggöra en fortsatt stadsmässig utveckling av Östra 
Kanalstaden och bl.a. skapa utrymme för en central belägen skola med fullstor idrottshall. 
Planområdet avgränsas preliminärt av Österskärsvägen, Generalsvägen, Åkers kanal och Östra 
Kanalstaden etapp 1. Hela planområdet ligger inom fastigheten Tuna 3:1 som ägs av 
Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 2:5. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-01-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens besluts förslag 
innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram detaljplan för Östra 
Kanalstaden etapp 2. 

Michael Solander (MP) yrkar på återremiss för beredning i planarbetsutskottet. 

Propositionsordning 
Ordförande frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare 
sammanträde i Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras idag. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 
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Utökat uppdrag för Detaljplan för Kanalterrassen 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får ett uppdrag för att upprätta detaljplan för ett utökat 
område för Kanalterrassen. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnads förvaltningen fick 2016-04-27 i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för 
Kanalterrassen (då kallad "ny bebyggelse mellan kanalen och Centralvägen"), Planområdet var 
preliminärt och en mer exakt avgränsning skulle studeras i planarbetet. Förutsättningarna har 
förändrats och därför föreslås nu att planuppdraget utökas så att planområdet omfattar ett 
större markområde norrut. Förvaltningen föreslår även att Tvärvägen tas med för att 
omvandlas till kommunalt huvudmannaskap. Den totala utökningen av planområdet samt att 
kommunalt huvudmannaskap för Tvärvägen, gör att det bedöms behövas ett utökat 
planuppdrag. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 2:6. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-01-11. 

Michaela Fletcher (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Conny Söderström (M) ersätter 
Michaela Fletcher under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (L) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Samhällsbyggnads förvaltningen får ett uppdrag för att upprätta detaljplan för ett utökat 
område för Kanalterrassen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindows (L) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Jäv 

i 
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KS §2:7 Dnr. KS 2017/0038 

Detaljplan för idrottshall inom del av Husby 3:3, uppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att ta fram detaljplan för idrottshall inom 
Husby 3:3 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplaneuppdraget är att möjliggöra utbyggnad av en ny idrottshall i nära 
anslutning dll skolan inom detaljplanen för Fredsborg. Planområdet omfattar del av 
fastigheten Husby 3:3 som ägs av Österåkers kommun. Fastigheten är idag obebyggd och ej 
planlagd. 

Beslutsunderlag 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-02-03. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 2:8. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram detaljplan för idrottshall inom 
Husby 3:3. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer — Utdragsbestyrkande W- m 
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Uppförande av övertryckstält i Sjökarbyområdet samt anläggande 
av nytt konstgräs på Margretelunds fotbollsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Uppdra åt Kommunstyrelsen att låta projektera och upphandla uppförande av en 
övertryckshall och konstgräsplan i Sjökarbyområdet. 

2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att låta projektera och upphandla utbyte av konstgräs på 
Margretelunds fotbollsplan. 

3. Uppdra åt Kommunstyrelsen att upphandla att befintligt konstgräs på 
Margretelunds fotbollsplan utplaceras på två grusplaner. 

4. Finansiering för övertryckshall, utbyte av konstgräsplan Margretelund och utplacering av 
befintligt konstgräs ska dels ske genom en utökad investeringsbudget för 2017 med 25 mkr, 
dels genom en omfördelning av 2017 års beslutade investeringsbudget med 15 mkr. 

5. Resterande 10 mkr beaktas i 2018 års investeringsbudget. 

6. Den utökade kapitalkostnaden finansieras inom kommunstyrelsens budgetram 2017 och ska 
beaktas i budgetprocessen för 2018 och framöver. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor har haft i uppdrag att utreda de totala förutsättningarna för 
anskaffande av bolltält och återkomma med förslag. Kommunstyrelsens kontor har 
tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen och Samhällsbyggnads förvaltningen utrett 
frågan och återkommer härmed med förslag avseende etapp 1 för bolltält, utbyte av konstgräs 
på Margretelunds fotbollsplan och återanvändande av konstgräs genom utläggning på två 
grusplaner. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-02-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Uppdra ät Kommunstyrelsen att låta projektera och upphandla uppförande av en 
övertryckshall och konstgräsplan i Sjökarbyområdet. 
2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att låta projektera och upphandla utbyte av konstgräs på 
Margretelunds fotbollsplan. 
forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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3. Uppdra åt Kommunstyrelsen att upphandla att befintligt konstgräs på 
Margretelunds fotbollsplan utplaceras på två grusplaner. 
4. Finansiering för övertryckshall, utbyte av konstgräsplan Margretelund och utplacering av 
befintligt konstgräs ska dels ske genom en utökad investeringsbudget för 2017 med 25 mkr, 
dels genom en omfördelning av 2017 års beslutade investeringsbudget med 15 mkr. 
5. Resterande 10 mkr beaktas i 2018 års investeringsbudget. 
6. Den utökade kapitalkostnaden finansieras inom kommunstyrelsens budgetram 2017 och ska 
beaktas i budgetprocessen för 2018 och framöver. 

Michael Solander (MP) yrkar avslag på beslutspunkten 3. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Michael Solanders (MP) yrkande och finner 
att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Michael Solanders (MP) yrkande 
röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 11 ja-röster och 2 nej-röster. 

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

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Ekonomienheten 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Om röstnings I i sta 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-02-13, §2:8 

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 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 J ohansson 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 -

S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 11 2 -
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KS § 2:9 Dnr. KS 2016/0366 

Igångsättningsbeslut 01071 - Margretelundsvägen, gång- och 
cykelväg etapp 2 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna igångsättningsbeslut för byggnation av gång- och cykelbana etapp 2 längs 
Margretelundsvägen. 

Sammanfattning 
Gång- och cykelvägen etapp 2 längs Margretelundsvägen är en fortsättning på etapp 1 och en 
del av arbetet för att utveckla och förbättra möjligheterna till gång- och cykeltrafik samt bygga 
ut säkra skolvägar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 2:9. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna igångsättningsbeslut för byggnation av gång- och cykelbana etapp 2 längs 
M a rgre telunds vägen 

Michael Solander (MP) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 2:10 Dnr. KS 2016/0398 

Igångsättningsbeslut 02840 - Säbybron, n/byggnation 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna igångsättningsbeslut för projektering, nödvändiga utredningar och byggnation av 
nya Säbybron. 

Sammanfattning 
Den befintliga Säbybron kan nyttjas fram till 2018 utan större renoveringar (se bilaga 1). Ska 
bron därefter nyttjas längre än till 2020 krävs mycket kostsamma renoveringar som endast kan 
förlänga brons livslängd med ett par år. Utifrån besiktningar och undersökningar som gjorts 
har därför slutsatsen tagits att en ny bro behöver byggas. 
Det arbete som pågår 2016-2017 är framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra byggnation 
av bron samt tillstånd för vattenverksamhet. Parallellt med detta arbete pågår även 
projektering av bron och anslutningsvägar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 2:10. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-01-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande 
godkänna igångsättningsbeslut för projektering, nödvändiga utredningar och byggnation av 
nya Säbybron. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 2:1 I Dnr. KS 2016/0397 

Igångsättningsbeslut 01 I I I - Knipvägen etapp 2 och etapp 3 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna igångsättningsbeslut för projektering och upprustning av Knipvägen etapp 2 och 
etapp 3. 

Sammanfattning 
Knipvägen byggdes på 70-talet och vägen grundlades inte på ett hållbart sätt. Detta har 
inneburit att vägen har satt sig upp till 0,5 meter. Dessa stora rörelser i marken har också 
medfört att dagvattensystemet i området inte längre fungerar. 
Knipvägen etapp 2 och etapp 3 är de två vägarna där bostadshusen ligger. Knipvägen etapp 1, 
infartsvägen från Tråsättravägen, genomfördes 2014-2015. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 2:11. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-01-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna igångsättningsbeslut för projektering och upprustning av Knipvägen etapp 2 och 
etapp 3. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §2:12 Dnr. KS 2017/0041 

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens 
planberedskap 

Kommunstyrelsens beslut 

1. I samband med det arbetet med en ny modell för kommunens målarbete inför 2018 avser 
kommunstyrelsen pröva behovet av nya mål för kommunens planberedskap/ 
planeringsberedskap och också ta ställning till hur de skall följas upp. 

2. Uppdra åt samhällsbyggnads förvaltningen att arbeta fram ett förslag till en revidering av 
internkontrollplanen för 2017 vad avser olika typer av produktivitets och effektivitetsmått 
exempelvis rutiner för att förebygga fel och att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig, 
effektiv och följer lagar och regler. 

Sammanfattning 
Österåkers kommuns revisorer har låtit genomföra en granskning av kommunens 
planberedskap. Av sex kontrollmål som undersökts så är PwC bedömning att fem är uppfyllda 
och att ett är delvis uppfyllt. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-07, § 2:12. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01 -17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. I samband med det arbetet med en ny modell för kommunens målarbete inför 2018 avser 
kommunstyrelsen pröva behovet av nya mål för kommunens planberedskap/ 
planeringsberedskap och också ta ställning till hur de skall följas upp. 
2. Uppdra åt samhällsbyggnads förvaltningen att arbeta fram ett förslag till en revidering av 
internkontrollplanen för 2017 vad avser olika typer av produktivitets och effektivitetsmått 
exempelvis rutiner för att förebygga fel och att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig, 
effektiv och följer lagar och regler. 

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

Expedieras 
- Österåkers kommuns revisorer 
- Auktoriserad revisor PWC 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §2:13 Dnr. KS 2016/0382 

Upphävande av vissa föråldrade styrdokument i Österåkers 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upphäva styrdokument Riktlinjer för behandling av motioner i Österåkers kommun, 
antagen av Kommunfullmäktige 1989-06-12, § 95, med hänvisning till att motioner och dess 
hantering regleras i såväl Kommunallagen som i Kommunfullmäktiges arbetsordning. 

2. Upphäva styrdokumentet Riktlinjer för vänortsverksamheten i Österåkers kommun, 
antagen av Kommunfullmäktige 1992-03-23, § 29, med hänvisning till att dokumentet är 
föråldrat då det internationella erfarenhetsutbytet idag sker på andra sätt och genom andra 
kontakter. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Upphäva styrdokument Rikdinjer för telefoni inom Österåkers kommun, antagen av 
Kommunstyrelsen 2008-09-15, § 157, med hänvisning till att dokumentet inte är att betrakta 
som en riktlinje enligt Kommunfullmäktiges beslut, 2014-03-10, § 2:9, Begrepp avseende 
styrdokument samt att myndighetens serviceskyldighet regleras i Förvaltningslagen §§ 4 och 5. 

2. Upphäva styrdokument Riktlinjer avseende resor samt särskilt om resor utanför Norden 
och Baltikum, för anställda i Österåkers kommun, antagen av Kommunstyrelsen 2010-05-03, § 
109, med hänvisning till att beslut om resor bestäms av respektive förvaltningschef i enlighet 
med gällande delegationsordning samt befintliga kontrollmoment i Riktlinjer för intern 
kontroll. 

3. Upphäva styrdokument Riktlinjer avseende resor för förtroendevalda i Österåkers kommun, 
antagen av Kommunstyrelsen 2010-05-03, § 110, med hänvisning till att resor ligger inom 
respektive styrelse och nämnds ansvarsområde och regleras i Bestämmelser avseende arvoden 
och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier samt 
befintliga kontrollmoment i Riktlinjer för intern kontroll. 

4. Upphäva styrdokument Riktlinjer för säkerhet avseende resor i tjänsten, antagen av 
Kommunstyrelsen 2010-05-03, § 111, med hänvisning till nationella lagar, lokala policyer samt 
avtal på ett heltäckande sätt redan omfattar frågan. 

Sammanfattning 
Med anledning av att vissa styrdokument bedöms vara föråldrade eller av andra skäl bedöms 
sakna relevans föreslås dessa upphävas. Beroende på vilken instans som styrdokumenten har 
forts. 

usterandes signaturer ^ ̂  ^ Utdragsbestyrkande 
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antagits ska beslut om upphävande dels ske av Kommunfullmäktige och dels 
Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 3:4. 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2016-12-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Upphäva styrdokument Riktlinjer för behandling av motioner i Österåkers kommun, 
antagen av Kommunfullmäktige 1989-06-12, § 95, med hänvisning till att motioner och dess 
hantering regleras i såväl Kommunallagen som i Kommun fullmäktiges arbetsordning. 
2. Upphäva styrdokumentet Riktlinjer för vänortsverksamheten i Österåkers kommun, 
antagen av Kommunfullmäktige 1992-03-23, § 29, med hänvisning till att dokumentet är 
föråldrat då det internationella erfarenhetsutbytet idag sker på andra sätt och genom andra 
kontakter. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
1. Upphäva styrdokument Riktlinjer för telefoni inom Österåkers kommun, antagen av 
Kommunstyrelsen 2008-09-15, § 157, med hänvisning till att dokumentet inte är att betrakta 
som en riktlinje enligt Kommunfullmäktiges beslut, 2014-03-10, § 2:9, Begrepp avseende 
styrdokument samt att myndighetens serviceskyldighet regleras i Förvaltningslagen §§ 4 och 5. 
2. Upphäva styrdokument Riktlinjer avseende resor samt särskilt om resor utanför Norden 
och Baltikum, för anställda i Österåkers kommun, antagen av Kommunstyrelsen 2010-05-03, § 
109, med hänvisning till att beslut om resor bestäms av respektive förvaltningschef i enlighet 
med gällande delegationsordning samt befintliga kontrollmoment i Riktlinjer för intern 
kontroll. 
3. Upphäva styrdokument Riktlinjer avseende resor för förtroendevalda i Österåkers kommun, 
antagen av Kommunstyrelsen 2010-05-03, § 110, med hänvisning till att resor ligger inom 
respektive styrelse och nämnds ansvarsområde och regleras i Bestämmelser avseende arvoden 
och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier samt 
befintliga kontrollmoment i Riktlinjer för intern kontroll. 
4. Upphäva styrdokument Riktlinjer för säkerhet avseende resor i tjänsten, antagen av 
Kommunstyrelsen 2010-05-03, § 111, med hänvisning till nationella lagar, lokala policyer samt 
avtal på ett heltäckande sätt redan omfattar frågan. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

KS § 2:14 Dnr. KS 2016/0127 

Svar på motion nr I 1/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Möta barn på flykt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 11/2016 besvarad med hänvisning till att boken "Möta barn på flykt" finns att 
ladda ned kostnadsfritt på UNICEFs hemsida, där det framgår att handboken har tagits fram 
som ett konkret och praktiskt verktyg för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens rättigheter. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Kommundirektören får i uppdrag att informera berörda förvaltningschefer. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19, föreslår motionären att 
Österåkers kommun köper in UNICEF:s handbok "Möta barn på flykt" och att inköpet ska 
finansieras genom att posten oförutsedda utgifter i Kommunstyrelsens budget tas i anspråk. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 3:5. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-01-24. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-01-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anse motion nr 11/2016 besvarad med hänvisning till att boken "Möta barn pä flykt" finns att 
ladda ned kostnadsfritt på UNICEFs hemsida, där det framgår att handboken har tagits fram 
som ett konkret och praktiskt verktyg för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens rättigheter. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Kommundirektören får i uppdrag att informera berörda förvaltningschefer. 

Mathias Lindow (I.) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

Michael Solander (MP) och Roger Johansson (IIP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande. 

forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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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. 

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 och 6 nej-röster. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer 5 Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-02-13, §2:14 

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 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 -

s Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

KS § 2:15 Dnr. KS 2016/0204 

Svar på motion nr 19/2016 från Marie Ende (S) - Bättre balans i 
(o)valet av hemtjänsten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 19/2016 besvarad med hänvisning till att det i dagsläget på fastlandet endast 
finns privata utförare av hemtjänst och det därmed inte är möjligt att ha kommunens egen 
hemtjänst genom Produktionsförvaltningen som ickevalsalternativ, utan vid ickeval 
rangordnas därför de privata utförarna efter en turordningsprincip. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande. 
Vi Socialdemokrater anser att det skall finnas en kommunal hemtjänst och beklagar att 
samtliga allianspartier lagt ned denna. Hade den funnits kvar så skulle motionärens förslag 
bringat en bättre ordning i tilldelningen av hemtjänst. 
För Socialdemokraterna 
A nn-Chris tine Furus tra nd 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-05-20, föreslår motionären att 
ickevalsprincipen inom hemtjänsten endast tilldelar uppdrag till den kommunala hemtjänsten 
samt att den kommunala hemtjänsten ska ha minst 50 procent av uppdragen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 3:6. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-01-24. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-01-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse motion 
nr 19/2016 besvarad med hänvisning till att det i dagsläget på fastlandet endast finns privata 
utförare av hemtjänst och det därmed inte är möjligt att ha kommunens egen hemtjänst 
genom Produktions förvaltningen som ickevalsalternativ, utan vid ickeval rangordnas därför de 
privata utförarna efter en turordningsprincip. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

KS § 2:16 Dnr. KS 2016/0262 

Svar på motion nr 23/2016 från Andreas Lennkvist (V) - Om 
upphandlingspolicy mot skatteflykt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 23/2016 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun följer 
uteslutningsgrunderna i 10 kapitlet LOU, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-08-10 av Andreas Lennkvist (V), föreslär 
motionären att kommunfullmäktige beslutar att införliva en upphandlingspolicy mot 
skatteflykt. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 3:7. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-01-24. 
- Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag daterat 2016-12-29. 

Förslag till beslut 
Michaela Metcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
motion nr 23/2016 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun följer 
uteslutningsgrunderna i 10 kapitlet LOU, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar bifall till motionen. 
Ann-Christine Furustrand (S) biträder Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande 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, 4 nej-röster och 1 avstår. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer \ S> Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-02-13, §2:16 

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 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 -

s Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 4 1 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

KS § 2:17 Dnr. KS 2016/0275 

Svar på motion nr 25/2016 från Andreas Lennkvist (V) - Om 
jämställdhetskrav i upphandling 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse att motion nr 25/2016 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommuns 
upphandlingar innehåller krav på att antagen leverantör ska följa svensk lag samt kommunens 
egna policys, däribland kommunens policy för medarbetares lika rättigheter och möjligheter, 
antagen av Kommunfullmäktige: 2015-12-14, KF § 9:17 Dnr KS 2015/0341. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-08-24 från Andreas Lennkvist (V), föreslår 
motionären att kommunfullmäktige beslutar att införliva jämställdhetskrav i upphandlingar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 3:8. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-01-24. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-12-29. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse att 
motion nr 25/2016 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommuns upphandlingar 
innehåller krav på att antagen leverantör ska följa svensk lag samt kommunens egna policys, 
däribland kommunens policy för medarbetares lika rättigheter och möjligheter, antagen av 
Kommunfullmäktige: 2015-12-14, KF § 9:17 Dnr KS 2015/0341. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar bifall till motionen. 
Ann-Christine Furustrand (S) biträder Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstat-
ja, den det ej vill röstar nej. 
Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-02-13, § 2:17 

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 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 

ÖP Lennart Berneklint -

S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

KS § 2:18 Dnr. KS 2016/0130 

Svar på medborgarförslag nr 4/2016 - Anlägg en kommunal 
tennisplan i Margretelundsparken, Bergsättra 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 4/2016 besvarat med hänvisning till att fastigheterna Tråsättra 1:9 
och 1:59 ingår i ett pågående detaljplanearbete dar Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder 
funktion och vilka aktiviteter parken kan tänkas innehålla. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag, som inkom till Österåkers kommun 2016-03-11, föreslås att 
kommunen ska anlägga en kommunal tennisplan på den befintliga grusplanen i 
Margretelundsparken ovanför Bergsättraskolan, samt att nyttjandet av tennisplanen ska vara 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 3:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-01-24. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-01-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 4/2016 besvarat med hänvisning till att fastigheterna Tråsättra 1:9 och 
1:59 ingår i ett pågående detaljplanearbete där Samhällsbyggnads förvaltningen utreder 
funktion och vilka aktiviteter parken kan tänkas innehålla. 

Michael Solander (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Michael Solanders (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande 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 11 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

gratis. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-02-13, §2:18 

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 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 -

S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 11 2 -

ner 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

KS § 2:19 Dnr. KS 2017/0043 

O 

Marknadsbidrag till Akersberga golfklubb - Matchen mot cancer 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna medverkan i golfeventet "Matchen mot cancer" genom ett marknadsbidrag på 
35 000 kronor. Beloppet ska belasta kommunstyrelsens centrala anslag för marknadsföring. 

2. Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att under våren återkomma med en reviderad 
sponsringspolicy. 

Sammanfattning 
Akersberga golfklubb har ansökt om 35 000 kronor i marknadsbidrag för att arrangera 
golftävlingen "Matchen mot Cancer" den 10 juni 2017. I enlighet med den antagna 
sponsringspolicyn bedöms arrangemanget uppfylla de krav som kommunen har för att ge 
sponsring. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-02-13. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 3:10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Godkänna medverkan i golfeventet "Matchen mot cancer" genom ett marknadsbidrag på 
35 000 kronor. Beloppet ska belasta kommunstyrelsens centrala anslag för marknadsföring. 
2. Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att under våren återkomma med en reviderad 
sponsringspolicy. 

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

Expedieras 
- Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

KS § 2:20 Dnr. KS 2016/0189 

Revidering av Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsförvaltningens 
dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. 

2. Dokumenthanteringsplan gäller retroaktivt från och med 2017-01-01. 

Sammanfattning 
Arkivbeskrivningen och dokumenthanteringsplanen speglar den aktuella verksamheten och i 
takt med att verksamheten förändras ska dessa styrdokument uppdateras. 
Arkivbeskrivningen ger en överblick över myndighetens verksamhet, organisation och hur de 
allmänna handlingarna hanteras. Dokumenthanteringsplanen innehåller myndighetens 
gallringsbeslut samt uppgifter om hur handlingarna ska hanteras. Den omfattar 
Kommunstyrelsens del i Samhällsbyggnadsförvaltningens samtliga verksamheter och enheter. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 3:11. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-01-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Godkänna arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. 
2. Dokumenthanteringsplan gäller retroaktivt från och med 2017-01-01. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

KS § 2:21 Dnr. KS 2017/0036 

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner 
(motionsstatistik) och medborgarförslag 
(medborgarförslagsstatistik) per 2017-01 -31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det finns 31 väckta 
motioner, som inte är färdigbehandlade per 2017-01-31. 

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift om att det finns 14 
väckta medborgarförslag, som godkänts för remittering och som inte är färdigbehandlade per 
2017-01-31. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige delges i enlighet med Kommunfullmäktiges arbetsordning, två gånger 
per år, en redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner samt en redovisning av ännu ej 
färdigbehandlade medborgarförslag. 
Enligt Kommunallagen 5 kap 33 § bör motioner och medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen/medborgarförslaget väcktes. 
Kommunfullmäktige kan, gällande medborgarförslag, delegera beslutanderätt till nämnd. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-02-08. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 3:12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletchcr (M) yrkar bifall Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det finns 31 väckta 
motioner, som inte är färdigbehandlade per 2017-01-31. 
2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift om att det finns 14 
väckta medborgarförslag, som godkänts för remittering och som inte är färdigbehandlade per 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

2017-01-31. 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

KS §2:22 Dnr. KS 2016/0389 

Ansvaret för Överförmyndarverksamheten i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Uppdra åt Kommunstyrelsen, att genom sin förvaltning, för Österåkers kommuns del, säga 
upp gällande samarbetsavtal för gemensamt överförmyndarkansli, mellan kommunerna 
Norrtälje, Täby, Vallentuna samt Österåker. 

2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att inrätta en tjänstemannaorganisation, i syfte att på egen 
hand ansvara för överförmyndarverksamheten inom Österåkers kommun, senast från och 
med den tidpunkt då samarbetsavtalet för gemensamt överförmyndarkansli upphör att gälla. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Socialdemokraterna trodde aldrig pa ett flytt av verksamheten till Täby. Vi har med stigande 
oro tagit del av rapporter från bland annat Länsstyrelsen. Därför välkomnar vi beslutet om att 
snarast möjligt ta tillbaka Överförmyndarverksamheten till Österåkers kommun. 
När nu kommunen skall bygga upp ny egen verksamhet vill vi understryka att detta bör göras 
med sikte på en stabil verksamhet för framtiden med all den kompetens som måste finnas inte 
minst juridisk. Österåkers kommun bör överväga om en mindre nämnd bör inrättas så att det 
finns en tydlig politisk hemvist än idag för denna viktiga verksamhet. Vi vill också understryka 
att när Österåkers kommun tagit över verksamheten skall kommunen givetvis samarbeta med 
andra kommuner i frågor där det är gynnsamt att göra det. 
För Socialdemokraterna 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Österåkers Kommunfullmäktige föreslås besluta att säga upp gällande samarbetsavtal avseende 
gemensamt överförmyndarkansli i Täby samt uppdra till Kommunstyrelsen att inrätta en 
tjänstemannaorganisation i syfte att på egen hand ansvara för överförmyndarverksamheten i 
Österåkers kommun. 1 dagsläget finns i Österåkers kommun en överförmyndare, vilken är 
utsedd av Kommunfullmäktige. Föreliggande förslag innebär ingen ändring av detta 
förhållande. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 3:13. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-02-01. 

forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

Forts. KS § 2:22 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Uppdra åt Kommunstyrelsen, att genom sin förvaltning, för Österåkers kommuns del, säga 
upp gällande samarbetsavtal för gemensamt överförmyndarkansli, mellan kommunerna 
Norrtälje, Täby, Vallentuna samt Österåker. 
2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att inrätta en tjänstemannaorganisation, i syfte att på egen 
hand ansvara för överförmyndarverksamheten inom Österåkers kommun, senast från och 
med den tidpunkt då samarbetsavtalet för gemensamt överförmyndarkansli upphör att gälla. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

KS § 2:23 Dnr. KS 2016/0087 

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-31 , Dnr KS 2016/0087. 

2. Upphäva de hittills gällande generella ägardirektiven för bolagen inom 
Armadakoncernen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige föreslås att vid sitt sammanträde besluta om följande ägardirektiv för 
samtliga bolag inom Armadakoncernen, Österåkers kommun. Beslutet innebär även ett 
upphävande av de hittills gällande ägardirektiven. Armadakoncernen är Österåkers kommuns 
fastighetskoncern. Moderbolaget Armada Fastighets AB äger ett bostadsbolag, Armada 
Bostäder AB, ett bolag som äger kommunens verksamhetsfastigheter, Armada 
Kommunfastigheter AB samt ytterligare ett bolag med exploateringsfastigheter, Österåkers 
Exploateringsfastigheter AB. Därutöver äger moderbolaget ett bolag som äger, förvaltar och 
bygger ut bredband i kommunen, Österåkers Stadsnät AB samt ett antal bolag, som från tid 
till annan äger fastigheter. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 3:14. 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-01-31. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Anta ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-31 , Dnr KS 2016/0087. 
2. Upphäva de hittills gällande generella ägardirektiven för bolagen inom 
Armadakoncernen. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på ändring enligt följande: 
4. Avyttrande av fastigheter. 
Föreslagen lydelse Vi (S) föreslår 
För att stärka koncernens soliditet ska För att stärka koncernens soliditet ska 

fastigheter som ligger utanför koncernens fastigheter som ligger utanför koncernens 
ändamål med bolagens verksamhet avyttras ändamål med bolagens verksamhet avyttras 
på marknadsmässiga grunder under 201" på marknadsmässiga grunder. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

och 2018. Därutöver ska ytterligare 
fastighetsförsäljningar ske för att finansiera 
koncernens investeringar. Härigenom ska 
koncernens soliditet öka och belåningen 
minska 
10 Kommunfullmäktiges informations oc 
Föleslagen lydelse 

i yttranderätt 
Vi (S) föreslår 

Om kommunfullmäktige så begär ska ett 
informationsmöte ordnas i anslutning till 
sammanträde i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges yttrande ska 
inhämtas innan bolagen fattar beslut i 
verksamheten 
som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt 
t.ex 
-mål och riktlinjer för verksamheten, 
-viktiga ekonomiska frågor 

Det åligger bolagen att säkerställa vad 
kommunen, genom Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott, anser vara av principiell 
beskaffenhet samt att redovisa detta i 
enlighet med vad som avses i punkt 6. 

Kommunfullmäktiges godkännande ska 
inhämtas i frågor som avser bilda, köpa 
eller sälja bolag eller andelar i bolag, köp 
och försäljning av fastigheter. 

Kommunstyrelsen får i egenskap av 
företrädare för ägaren-
Kommunfullmäktige — och under 
förutsättning att beslutet inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, besluta om godkännande av 
-försäljning av egendom vars värde 
överstiger 30 mnkr 
- försäljning eller bildande av bolag inom 
koncernen 
upptagande av nytt lån överstigande 30 

mnkr 
-beslut om investeringar överstigande 30 
mnkr 
-andra viktiga ekonomiska frågor 

Kommunfullmäktiges yttrande ska enligt 
Kommunallagen inhämtas innan bolagen 
fattar beslut i verksamhetens som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, 
t. ex 

- mål och riktlinjer för 
verksamheten, 
- viktiga ekonomiska frågor, 
- försäljning av egendom vars värde 

överstiger 30 miljoner kronor, 
försäljning eller bildande av bolag 

inom koncernen. 
Utöver detta åligger det bolagen att 
säkerställa vad kommunen, genom 
kommunstyrelsens arbetsutskott, anser vara 
av principiell beskaffenhet samt att redovisa 
detta till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen får i egenskap av 
företrädare för ägaren, kommunfullmäktige, 
under förutsättning att beslutet inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, besluta om godkännande av 

- upptagande av nya lån 
överstigande 30 miljoner kronor 
- investeringar överstigande 30 
miljoner kronor 
-andra viktiga verksamhets- och 
ekonomiska frågor. 

forts. 

Justerandes signaturer /rcr Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

Forts. KS § 2:23 

Michael Solander (MP) yrkar att första stycket på punkt 12 ersätts med "Armada koncerns 
verksamhet ska i sitt arbete aktivt bidra till att uppnå EUs nationella och lokala miljömål samt 
mål för minskad energianvändning". 

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Ann-Chrisdne Furustrands (S) yrkande. 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michael Solanders (MP) yrkande. 

Michaela Fletcher (M) yrkar avslag på Ann-Christine Furustrands (S) och Michael Solanders 
(MP) yrkanden. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) 
ändringsyrkande på punkten 4 i ägardirektiven och finner att sa är fallet. 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (2:23 A) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Ann-Chrisdne Furustrands (S) 
ändringsyrkande på punkten 10 i ägardirektiven och finner att så är fallet. 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (2:23 B) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar nu om Kommunstyrelsen avslår Michael Solanders (MP) ändringsyrkande 
på punkten 12 i ägardirektiven och finner att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Michael Solanders (MP) yrkande 
röstar ja, den det ej vill röstar nej. 
Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (2:23 C) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Expedieras 
- Armadakoncernen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-02-13, §2:23 A 

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 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 J ohansson 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 -

S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

SE vfå 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-02-13, § 2:23 B 

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 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 -

s Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-02-13, §2:23 C 

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 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 -

s Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

ftCP 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

KS § 2:24 Dnr. KS 2014/0251 

Valärende - Skärgårdsrådet och Arvodesberedningen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kenneth Johansson (MP) utses till ledamot i Skärgårdsrådet. 

2. Mattias Lafvas (MP) utses till ledamot i Arvodesberedningen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse nya ledamöter från Miljöpartiet till Skärgårdsrådet och 
Arvodesberedningen 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) redogör för förslagen. 

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

Expedieras 
- Ordförande i respektive rådgivande organ. 
- Utsedda ledamöter 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

KS §2:25 Dnr. KS 2017/0060 

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Meddelanden och informadon 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 2016-12-20 - 2017-02-06. 

Protokoll, Norrvatten, 2016-11-23. - Protokoll, AB Vårljus, 2016-12-06. - Revisorerna i 
Österåkers kommun, Förstudie rörande beredskap för ökat flyktingmottagande. 2016-12-06. -
Revisorerna i Österåkers kommun, Förstudie kring kommunens arbete med e-förvaltning. 
2016-12-06. 
- Minnesanteckningar för Skärgårdsrådet. 2016-12-07. 
- Minnesanteckningar för Tillgänglighetsrådet. 2016-12-07. 
- Cirkulär 16:55, SKL, Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret. 2016-12-
16. - Cirkulär 16:56, SKL, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap med Svenska Kommunalarbetarförbundet, Vision samt 
Brandmännens Riksförbund. 2016-12-16. 
- Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2017 för lokaler med avtal knutna till 
konsumentprisindex, KPI. 2016-12-16. 
- Folkhälsokollen - Österåker, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. 2016-12-19. 
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholm. Fastställande av reviderade bevarandeplaner för Na tura 
2000-områden. 2016-12-20. 
- Stockholms läns landsting, Ansökan om överföring av det regionala utvecklingsansvaret i 
Stockholms län till Stockholms läns landsting. 2016-12-20. 
- Missiv, Migradonsverket. Delutbetalning av statlig ersättning ska minska kommunernas 
ersättningsanspråk. 2016-12-19. 
- Cirkulär 16:64, SKL, Redovisningsfrågor 2016 och 2017. 2016-12-21. 
- Cirkulär 16:65, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2016-2020. 2016-12-21. 
- Cirkulär 16:67, SKL, Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning. 2016-12-21. 
- Cirkulär 16:69, SKL, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. 
- HÖK 16 - med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård. 2016-12-22. 
- Cirkulär 16:71, SKL, Underlag för renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering. 
2016-12-30. - Förslag om fyrverkeri/ordningsregler på Ljusterö. 2017-01-04. 
- Utlysning av medel, SMHI, Utveckling av ett webbaserat verktyg för integrering av 
klimatanpassningsarbete i kommunal planerings- och verksamhetsprocesser. 2017-01-09. 
- Cirkulär 16:73, SKL, Kompletterande kommentar angående extratjänster och kompetenslyft. 
2017-01-11. 
- Projekt Ö till Ö, Länsstyrelsen i Stockholm. 2016-01-16. 
- Cirkulär 17:1, SKL, Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och 
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda 
pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2017. 2017-01-19. 

forts. 

Justerandes signaturer VTD^-^ //J • ~7— Utdragsbestyrkande fat 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

Forts. KS § 2:25 

- Demokratidagen den 14 2017, SKL. 2017-01-16. - Remiss, Naturvårdsverket, remiss till 
kommuner och länsstyrelser om tillämpning av varuförordningen. 2017-01-19. 
- Meddelande från styrelsen 3/2017, SKL, Kvalitet i särskilt boende. 2017-01-20. 
- Meddelande från styrelsen 4/2017, SKL, Handlingsplan för samverkan vid genomförande av 
vision e-hälsa 2025. 2017-01-20. - Meddelande från styrelsen 5/2017, SKL, Överenskommelse 
om män och jämställdhet. 2017-01-20. 
- Remiss, Kammarkollegiet, remiss till kommuner och länsstyrelser om tillämpning av EU:s 
varuförordning (Havs- och vattenmyndigheten). 2017-01-25. 
- Protokollsutdrag Produktionsstyrelsens sammanträde 2017-01-26, §1:5, Rapport avseende 
Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2016-12-31. 
- Protokollsutdrag Produktionsstyrelsens sammanträde 2017-01-26, § 1:7, Attestförteckning. 
- Remiss, Miljö- och energidepartementet, Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare 
regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys. 2017-01-27. 
- Remiss, Lotteriinspektionen. 2017-01-30. 
- Protokollsutdrag Skolnämndens sammanträde 2017-01-31, § 1:4. Skolnämndens 
månadsuppföljning per november 2016. 
- Protokollsutdrag Skolnämndens sammanträde 2017-01-31, §1:7. Valärende - Ungdomsrådet. 
- Beslut, JO, Kritik mot överförmyndaren i Österåkers kommun för att en uppgift som en god 
man lämnat i en sluträkning ändrats. 2017-02-02. 
- Inbjudan, Täby kommun, Inbjudan till samråd om avgränsning om hållbarhetsbedömning 
med MKB av Fördjupning av översiktsplanen för Täby stadskärna 2050. 2017-02-03. 
- Inbjudan från KSL - Diskussion om hemsjukvården i Stockholm. 2017-02-08. 

Postlista vecka 51/2016 - 5/2017 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

KS § 2:26 Dnr. KS 2016/0052 

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 2016-12-12 - 2017-01-23 lämnat sex (6) stycken 
yttranden över ansökt tillstånd för kameraövervakning/drönare i enlighet med 
Kommunstyrelsens delegationsordning paragraf 1.5. 

- Produktionschefen har per 2016-12-22 godkänt utlandsresa lärare vid Margretelundsskolan 
för att delta vid konferens MiTE 2017 i Los Angeles, i enlighet med Kommunstyrelsens 
delegationsordning paragraf 9.32. 

- Kommunstyrelsens ordförande har i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning 
paragraf 15.1 "Brådskande delegation" utfärdat fullmakt till företrädare för Advokatfirman 
Åberg & Co att företräda Österåkers kommuns talan gällande dllstånd enligt miljöbalken 
angående åtgärder på och kring Slussholmen i Österåkers kommun och därmed 
sammanhängande frågor. 2017-01-26. 

- Kommunstyrelsens ordförande har i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning 
paragraf 15.1 "Brådskande delegation" överlämnat Yttrande över remiss gällande överklagan 
av beslut om avslag till miljöfarlig verksamhet inom Rockelsta 4:1, Vallentuna kommun. 2017-
01-31. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-02-13 

KS §2:27 Dnr. KS 2017/ 

Övriga frågor 

Då kommundirektören inte är på plats kommer det istället till kommande sammanträde i 
Kommunstyrelsen under våren ske en information från Årmada. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


