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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

O Österåker 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X 
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 

M Johan Boström 
Conny S. §§ 8:1-8:22, §§ 

8:24-8:33 
M Hampe Klein X 
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 §8:23 
M Kenneth Netterström -

ÖP Lennart Berneklint X 
S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 
MP Jonas Jonsson X 

Övriga närvarande Funktion 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 
Katarina Freme Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 
Helena Cronberg Kommunikationschef 
Fredrik Nestor Exploateringschef 
Maria Bengs Planchef 
Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 
Susan El Hark Politisk sekreterare (L) 
Lennart Ljungqvist (SD) Adjungerad 
Fredrik Zethrasus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Ärenden som utgår 
Ärende 26 Kostpoliyför Österåkers kommun och ärende 27 Svar på motion nr 50/2015 från Kristin 
Hagegård (MP) - Plan Jor att öka andelen ekologisk och närodlad mat i kommunens verksamheter utgår. 

Ärende som tillkommer 
Nytt ärende Yttrande över Rydbo Salt'sjöbads fastighetsäga/förenings överklagande samt 
Naturskyddsföreningens komplettering av överklagande av detaljplan för Säbyvikens marina blir nummer 
26 på dagordningen. 
Nytt ärende Ytterligare ekonomisk satsning rörande det kommunala aktivitetsansvaret blir nummer 27 på 
dagordningen. 
Nytt ärende Ombyggnationför skalskydd och service cent er i Alceahnset blir nummer 28 på 
dagordningen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast 
måndagen den 4 september 2017, kl. 15.00, kommunkansliet, Alceahuset, Akersberga. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras i senast måndagen den 4 september 2017, kl. 15.00, kommunkansliet, Alceahuset, 
Akersberga. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:3 Dnr. KS 2017/0188 

Försäljning av kommunal mark inom detaljplan för Valsjöskogen 
etapp I 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att markanvisa del av 
fasdgheten Tråsättra 1:14 inom detaljplan för Valsjöskogen etapp 1. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi vill poängtera vikten av att titta närmare på trafikfrågorna i området och hela 
trafiksituationen på väg 276 riktning mot Stockholm, då nya bostadsområden renderar i fler 
bilar och därmed ökar en redan ansträngd trafiksituation. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Det aktuella markområdet är en del av fasdgheten Tråsättra 1:14 som ägs av Österåkers 
kommun. Gällande detaljplanen medger ca 69 småhus som friliggande hus, radhus eller 
kedjehus i denna del. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 6:3. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-06-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall dll planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att markanvisa del av 
fastigheten Tråsättra 1:14 inom detaljplan för Valsjöskogen etapp 1. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:4 Dnr. KS 2017/0189 

Utredning av möjligheten att neka kringresande cirkusar, där 
uppvisande av icke domesticerade djur ingår, att nyttja kommunal 
mark 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-06-13 som 
redovisning och återrapportering av uppdrag att utreda möjligheten att neka kringresande 
cirkusar, där uppvisande av ickc domesticerade djur ingår, att nyttja kommunal mark. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Uppdra åt Samhällsbyggnads förvaltningen att förbereda för ett beslut, innebärande att 
Österåkers kommun beslutar att enbart upplåta kommunal mark till cirkusar och liknande som 
förevisar domesticerade djur samt sjölejon och renar. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att utreda möjligheten att neka 
kringresande cirkusar, där uppvisande av icke domesticerade djur ingår, att nyttja kommunal 
mark. Enligt den utredning som samhällsbyggnads förvaltningen utfört kan det finnas en 
möjlighet att neka uppvisande av icke domesticerade djur, med vissa undantag, på kommunal 
mark. Detta genom regler i vid markupplåtelser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 6:5. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-06-13, reviderat 2017-08-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-06-13 som 
redovisning och återrapportering av uppdrag att utreda möjligheten att neka kringresande 
cirkusar, där uppvisande av icke domesticerade djur ingår, att nyttja kommunal mark. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Uppdra åt Samhällsbyggnads förvaltningen att förbereda för ett beslut, innebärande att 
Österåkers kommun beslutar att enbart upplåta kommunal mark till cirkusar och liknande som 
förevisar domesticerade djur samt sjölejon och renar. 

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

Forts 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

Forts. KS § 8:4 

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

Expedieras 
- Armada Fastighets AB 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS §8:5 Dnr. KS 2017/0033 

Svar på medborgarförslag nr 5/2017 - Parkutbyggnad och 
förgröning av området mellan centrumbyggnaderna och ner mot 
stationsområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslag nr 5/2017 anses besvarat med hänvisning till 
Samhällsbyggnadsförvaltningens pågående arbete med ett planprogram för Åkersberga stad -
centrumområdet 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi Socialdemokrater delar förslagsställarens uppfattning om vikten av att en "förgröning" av 
Åkersberga centrala delar vilket vi tidigare för fram, inte minst i arbetet med framtida 
planprogram för Åkersberga stad - centrumområdet. Vi tycker att detta medborgarförslag 
liksom flera som berört området i centrala Åkersberga besvaras med hänvisning till det 
pågående programarbete och vi hoppas att detta medborgarförslags tankar tas med i det 
arbetet. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

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

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun 2017-01 -13 föreslås en park 
anläggas mellan centrumbyggnaderna och stationsområdet i Åkersberga, och att ytan överlag 
förgrönas, detta genom att stänga av delar av Stationsvägen för biltrafik. Förslaget ställs mot 
bakgrund av spårutbyggnaden och dess i anspråkstagandc av Järnvägsparken. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 6:6. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-06-14. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-06-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Medborgarförslag nr 5/2017 anses besvarat med hänvisning till 
Samhällsbyggnadsförvaltningens pågående arbete med ett planprogram för Åkersberga stad -
centrumområdet 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

O Österåker 

Forts. KS § 8:5 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer /A/Utdragsbest/rkande jtgp nr-



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:6 Dnr. KS 2017/0212 

Planuppdrag för Tuna 7:99 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Tuna 7:99. 

Sammanfattning 
I föreslaget planuppdrag prövas en ändring från bostads- till skoländamål för fastigheten Tuna 
7:99 i Osterskär. Fastigheten är för närvarande planlagd för bostäder med då den används för 
förskoleverksamhet önskar de sökande en ändring av gällande detaljplan. Förvaltningen ställer 
sig positiv till att genom planläggning pröva om skoländamål är en lämplig långsiktig 
markanvändning och föreslår därför att beslut om planuppdrag tas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-06-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för Tuna 7:99. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS §8:7 Dnr. KS 2014/0087 

Överenskommelse om försäljning av del av Säby 2:24 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Samhällsbyggnads förvaltningens överenskommelse med Säbygaraget AB och 
Kanalens fastighets AB. 

Sammanfattning 
Anläggandet av Säbydepån är angeläget för Österåkers kommun dä den är en förutsättning för 
att bussuppställningarna i Akersberga centrum ska kunna minskas och för att 
förutsättningarna att utveckla ett attraktivare centrum ska kunna förbättras. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en överenskommelse som ger 
Kanalens fastighets AB möjlighet att förvärva del av den kommunalägda fastigheten Säby 2:24 
för att kunna genomföra detaljplanen för Säbydepån. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 6:8. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-05-29. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att godkänna Samhällsbyggnads förvaltningens överenskommelse med 
Säbygaraget AB och Kanalens fasdghets AB. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer /v Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:8 Dnr. KS 2017/0171 

Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag till Byggnadsnämnden 
angående skolskjutsar 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisning och återrapportering av Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 
nummer 40 (KF 2016-11-21, § 9:4) i enlighet med Samhällsbyggnads förvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat 2017-04-12, innebärande att det redan idag görs som (S) skriver i sitt 
yttrande. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en skriftlig reservation 
S-gruppen anmäler avvikande mening och anser att det vore bra att rättsläget enligt 
Kommunakutens förslag om tillägg i skolskjutsreglementet. Vi anser att de särskilda behoven 
skall vara fackmässigt (psykolog, läkare m.fl.) konstaterade och skall kunna ge underlag för att 
bevilja skolskjuts till skol utanför kommunen. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrand (S) reservation. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige 2016-11-21, § 9:4, uppdrag 
nummer 40, att utreda möjligheter och konsekvenser till en revidering av skolskjutsriktlinjerna 
så att elever placerade i särskilda undervisningsgrupper utanför kommunen, erbjuds skolskjuts. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 6:9. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-05-09. 
- Byggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-04-25, § 4:8. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-04-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att godkänna redovisning och återrapportering av Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 
nummer 40 (KF 2016-11-21, § 9:4) i enlighet med Samhällsbyggnads förvaltningens 
tjänsteutlätände daterat 2017-04-12. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att det redan idag görs som S skriver i sitt 
yttrande. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på att pröva den "särlösning" som redogörs för i av 
Kommunakutens upprättat dokument i ämnet 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

Forts. KS § 8:8 

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

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 röstat-
ja, den som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar nej. 

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

Expedieras 
- Byggnadsnämnden 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-08-28, §8:8 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström - Conny S. 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 -

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:9 Dnr. KS 2016/0065 

Svar på motion nr 3/2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för 
barn med särskilda behov 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 3/2016 besvarad med hänvisning till att för de fall elever med särskilda 
behov och vårdplan behöver skolgång i speciell skolenhet utanför kommunen finns redan idag 
möjlighet att erhålla skolskjuts. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslås att Österåkers kommun snarast, dock senast 
inför höstterminen 2016, inför möjlighet till skolskjuts för alla elever som på grund av 
särskilda behov behöver en anpassad skolklass även om den återfinns utanför kommunens 
gränser. Skolförvaltningen bedömer att insatser för särskilt stöd kan tillgodoses inom 
hemkommunen. Undantag är ett mycket begränsat antal fall där elever omfattas av en 
vårdplan. För de fall elever med särskilda behov och vårdplan behöver skolgång i speciell 
skolenhet utanför kommunen finns redan idag möjlighet att erhålla skolskjuts. Detta regleras i 
Österåkers kommuns skolskjutsriktlinjer under punkten "Annan särskild omständighet". 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-08-28. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-08-16. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 6:10. 
- Byggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-04-25, § 4:8. 
- Byggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-01-24, § 1:6. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-01-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att anse motion nr 3/2016 besvarad med hänvisning till att för de fall elever med 
särskilda behov och vårdplan behöver skolgång i speciell skolenhet utanför kommunen finns 
redan idag möjlighet att erhålla skolskjuts. 

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. 
Forts. 

Justerandes signaturer . V * Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

Forts. KS § 8:9 

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 med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Expedieras 
- Byggnadsnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-08-28, § 8:9 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström - Conny S. 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 -

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS §8:10 Dnr. KS 2017/0198 

Uppdrag till Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Se över riktlinjerna 
för alkoholservering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Uppdra åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att omarbeta Österåkers riktlinjer för 
alkoholservering (OFS 2013:14). Översynen ska bland annat omfatta ett omarbetat förslag 
avseende serveringstider. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fattat beslut att en om en översyn behöver genomföras 
av Österåkers riktlinjer för alkoholservering. Översynen ska bland annat omfatta en 
omarbetning av serveringstider. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 6:11. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-06-13. 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2017-04-25, § 3:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottcts besluts förslag innebärande att 
uppdra åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att omarbeta Österåkers riktlinjer för 
alkoholservering (ÖFS 2013:14). Översynen ska bland annat omfatta ett omarbetat förslag 
avseende serveringstider. 

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

Expedieras 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS §8:1 I Dnr. KS 2017/0096 

Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per maj 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2017 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med maj månad en positiv budgetavvikelse om 10,5 mnkr 
varav 5,4 mnkr återfinns inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen 
redovisar ett överskott om 1 mnkr. 
Investeringsredovisningen inom Kommunstyrelsen redovisar cn negativ avvikelse i 
bokslutsprognosen om 0,5 mnkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 8:3. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-06-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2017 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer . Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS §8:12 Dnr. KS 2017/0096 

Ekonomisk uppföljning för Kommunfullmäktige per maj 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2017 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med maj månad visar en 
budgetawikelse om -375 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 8:4. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-06-13. 

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

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:13 Dnr. KS 2017/0096 

Ekonomisk uppföljning för Österåkers kommun per maj 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska Kommunstyrelsens kontor 
redovisa bokslutsprognos per 2017-12-31 för Österåkers kommun. I 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 
upprätthälla en god ekonomisk hushållning. 
Resultatbudgeten för 2017 uppgår till 41 Mkr. Bokslutsprognosen per maj månad visar en 
positiv avvikelse om 69 Mkr jämfört med budget 2017. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 8:5. 
- Samhällsbyggnads förvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2017-06-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att budgetuppföljning för Österåkers kommun per maj 2017 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Budgetuppföljning för Österåkers kommun per maj 2017 noteras till protokollet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:14 Dnr. KS 2017/0096 

Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per juni 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2017 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med juni månad en positiv budgetavvikelse om 11,5 mnkr 
varav 6,7 mnkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen 
redovisar ett överskott om 1,7 mnkr. 
Investeringsredovisningen inom Kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse i 
bokslutsprognosen om I mnkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-07-07. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 8:6. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2017 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:15 Dnr. KS 2017/0096 

Ekonomisk uppföljning för Kommunfullmäktige per juni 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2017 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. till och med juni månad visar en 
budgetavvikelse om -652 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-07-07. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 8:7. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2017 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:16 Dnr. KS 2017/0096 

Ekonomisk uppföljning per Österåkers kommun per juni 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2017 godkänns. 

2. Vård- och omsorgsnämnden far i uppdrag att kartlägga och genomföra potentiella 
åtgärder för att höja kvalitet och att förbättra effektivitet inom äldreomsorg. Detta 
ska göras i samråd med budget- och kvalitetsenheten och avrapporteras till 
Kommunstyrelsen senast november 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Överlämnar Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2017 till 
Kommunfullmäktige för kännedom enligt kommunens ekonomiska styrregler. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor redovisa bokslutsprognos per 2017-12-31 för Österåkers kommun. 
Kommunens finansiella mal följs upp och avstämning i förhållande till budget 2017 görs 
under aret. 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 juni månad 
visar en positiv avvikelse om 90 Mkr jämfört med budget 2017. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-07-25. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 8:8. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2017 godkänns. 
2. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att kartlägga och genomföra potentiella 
åtgärder för att höja kvalitet och att förbättra effektivitet inom äldreomsorg. Detta 
ska göras i samråd med budget- och kvalitetsenheten och avrapporteras till 
Kommunstyrelsen senast november 2017. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Överlämnar Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2017 till 
Kommunfullmäktige för kännedom enligt kommunens ekonomiska styrregler. 

Forts 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

0 Österåker 

Forts. KS § 8:16 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer rT~ . ~~\ Utdragsbestyrkande uP- ht? 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS §8:17 Dnr. KS 2017/0036 

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner 
(motionsstatistik) och medborgarförslag 
(medborgarförslagsstatistik) per 2017-07-31 

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 2017-07-31. 

2. Notera förteckning över medborgarförslag dll protokollet med uppgift om att det finns 14 
väckta medborgarförslag, som godkänts för remittering och som inte är färdigbehandlade per 
2017-07-31. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska vid fullmäktiges ordinarie mars- och septembersammanträde redovisa 
de motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade. Aktuell redovisningsperiod 
avser per 2017-07-31. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2017-07-31. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 8:9. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det finns 31 väckta 
motioner, som inte är färdigbehandlade per 2017-07-31. 
2. Notera förteckning över medborgarförslag dll protokollet med uppgift om att det finns 14 
väckta medborgarförslag, som godkänts för remittering och som inte är färdigbehandlade per 
2017-07-31. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer - >Utdragsbestyrkande SSP— 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:18 Dnr. KS 2016/0099 

Svar på motion nr 5/2016 från Peter Wihlner (SD) - Låt politiker ta 
ansvar för invandringspolitiken 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motion nr 5/2016 med hänvisning till att det alltid finns en möjlighet för 
kommuninvånare att till Socialförvaltningen inkomma med ansökan om att bli familjehem. 
Detta gäller alla invånare oavsett om man är förtroendevald eller inte. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19, föreslår motionären att 
Österåkers kommuns samtliga kommunpolitiker och deras ersättare tillfrågas om de kan 
öppna sina hem för ensamkommande flyktingbarn och i samband med det även stå för deras 
kostnader. De föreslår också att de politiker som tar hand och inackorderar ett 
ensamkommande flyktingbarn kan även få chansen att agera som förebild på Österåkers 
kommuns hemsida samt genom att de ges en framträdande roll i media och på exempelvis 
under evenemang som Kanalens dag 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21 § 8:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-06-07. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-05-31. 
- Socialnämnden har behandlat ärendet 2017-03-23, § 4:5. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets bcslutsförslag innebärande att avslå 
motion nr 5/2016 med hänvisning till att det alltid finns en möjlighet för kommuninvånare att 
till Socialförvaltningen inkomma med ansökan om att bli familjehem. Detta gäller alla invånare 
oavsett om man är förtroendevald eller inte. 

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

Expedieras 
- Socialnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:19 Dnr. KS 2016/0131 

Svar på motion nr 14/2016 från Kristina Embäck (S) - Praktikplatser 
inom offentlig förvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 14/2016 besvarad med hänvisning till det arbete som redan bedrivs inom 
kommunen för ungdomar och nyanlända. 

Sammanfattning 
Kristina Embäck (S) har i en motion yrkat att samtliga förvaltningar och kommunala bolag 
inventerar sina möjligheter att erbjuda praktikplatser för arbetslösa ungdomar och även för 
nyanlända. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 8:11. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-06-20. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-06-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motion nr 14/2016 besvarad med hänvisning till det arbete som redan bedrivs inom 
kommunen för ungdomar och nyanlända. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher (M) yrkande eller 
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 som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 9 ja-röster och 4 nej-röster. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-08-28, § 8:19 

Parti Ledamötef Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström - Conny S. X 

M Hampe Klein X 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 -

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 9 4 -

fiCF 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:20 Dnr. KS 2016/0134 

Svar på motion nr 17/2016 från Peter Wihlner (SD) - Placering av 
minderåriga i äktenskap 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Motion nr 17/2016 anses besvarad med hänvisning till att ensamkommande asylsökande 
barns behov av boende samt skydd och stöd enligt socialtjänstlagen ska utredas på samma sätt 
oavsett om de till Migrationsverket har uppgett sig vara gifta eller inte. Det samma gäller om 
ett barn uppgett sig vara gift och anvisats som nyanländ till kommunen. 

2. Motion nr 17/2016 anses besvarad i den del som avser att redovisa hur många minderåriga 
som påstått sig vara gifta och som de senaste fem åren placerats med sina maka med 
hänvisning till den redovisning som finns i Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19, föreslår motionären att uppdrag 
ges åt ansvarig verksamhetschef och nämnd att tillse att inga minderåriga som påstår sig vara 
gifta placeras hos sina makar samt att antalet minderåriga som placerats hos sina makar de 
senaste fem åren redovisas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 8:12. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-06-13. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-06-07, reviderat 2017-06-22. 
- Socialnämnden har behandlat ärendet 2017-03-23, § 4:6. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-03-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Motion nr 17/2016 anses besvarad med hänvisning till att ensamkommande asylsökande 
barns behov av boende samt skydd och stöd enligt socialtjänstlagen ska utredas pä samma sätt 
oavsett om de till Migrationsverket har uppgett sig vara gifta eller inte. Det samma gäller om 
ett barn uppgett sig vara gift och anvisats som nyanländ till kommunen. 
2. Motion nr 17/2016 anses besvarad i den del som avser att redovisa hur många minderåriga 
som påstått sig vara gifta och som de senaste fem åren placerats med sina maka med 
hänvisning till den redovisning som finns i Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-

03-15. 

03-15. 

Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 201 7-08-28 

Forts. KS § 8:20 

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

Expedieras 
- Socialnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer (v i £Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:21 Dnr. KS 2016/0263 

Svar på motion nr 24/2016 från Andreas Lennkvist (V) - Motion om 
minskat matsvinn 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anse motion nr 24/2016 besvarad i den del som avser att minska matsvinnet med 
hänvisning till det redan pågående arbetet inom Produktionsstyrelsens ansvarsområde för att 
minska matsvinnet. 

2. Anse motion nr 24/2016 besvarad i den del som avser eventuella åtgärder för att öka 
medvetenheten med hänvisning dll att dels informerar Roslagsvatten om matsvinn pä sin 
hemsida och dels samarbetar Naturvårdsverket med Livsmedelsverket och Jordbruksverket 
för att minska matsvinnet. 

Sammanfattning 
Andreas Lennkvist (V) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-09-19, § 6:13, 
föreslagit dels att Österåkers kommun utreder möjliga åtgärder för att minska matsvinnet 
inom de kommunala verksamheterna och dels att Österåkers kommun ser över eventuella 
åtgärder för att öka medvetenheten hos medborgarna vad gäller matsvinn. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 8:13. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-06-07. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-05-31. 
- Produktionsstyrelsen har behandlat ärendet 2017-03-23, § 3:5. 
- Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-03-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Anse motion nr 24/2016 besvarad i den del som avser att minska matsvinnet med 
hänvisning till det redan pågående arbetet inom Produktionsstyrelsens ansvarsområde för att 
minska matsvinnet. 
2. Anse motion nr 24/2016 besvarad i den del som avser eventuella åtgärder för att öka 
medvetenheten med hänvisning till att dels informerar Roslagsvatten om matsvinn på sin 
hemsida och dels samarbetar Naturvårdsverket med Livsmedelsverket och Jordbruksverket 
för att minska matsvinnet. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

Forts. KS § 8:21 

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

Expedieras 
- Produktionsstyrelsen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS §8:22 Dnr. KS 2016/0292 

Svar på motion nr 26/2016 från Francisco Contreras (V) - Fasta 
rutiner för att söka upp barnfamiljer som hotas av vräkning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 26/2016 besvarad med hänvisning till att Socialförvaltningen i Österåkers 
kommun har rutiner, där det framgår hur förvaltningen ska arbeta med barnfamiljer som hotas 
av vräkning. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-09-19, § 6:13, föreslår motionären att 
Österåkers kommun upprättar fasta rutiner och en plan för att söka upp barnfamiljer som 
hotas av vräkning med syfte att uppnå målet om nollvisionen, dvs. att inga barn ska vräkas 
från sina hem. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-06-21, § 8:14. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-06-07. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-04-28. 
- Socialnämnden har behandlat ärendet 2017-04-20, § 5:6. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-03-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motion nr 26/2016 besvarad med hänvisning till att Socialförvaltningen i Österåkers kommun 
har rutiner, där det framgår hur förvaltningen ska arbeta med barnfamiljer som hotas av 
vräkning. 

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

Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Andreas Lennkvist Manriquez (A7) yrkande och finner att Kommunstyrelsens beslutar 
enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Forts. 

/ftr" 
Justerandes signaturer \ i: \ 5 , Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

Forts. KS § 8:22 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den som är för Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande röstar nej. 

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

Expedieras 
- Socialnämnden 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer 

tfzr' 
Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-08-28, §8:22 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström - Conny S. 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 -

ÖP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Flans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 11 2 -

W-



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:23 Dnr. KS 2017/0124 

Svar på motion nr 8/2017 från Roger Johansson (RP) - Ökad 
trygghet i Österåker 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 8/2017 besvarad med hänvisning till att ett arbete med ökad trygghet i 
Akersberga centrum redan pågår inom Trygg i Österåker. 

Protokollsanteckning 
Michaela Fletcher (M) lämnar en protokollsanteckning 
Det råder ingen delad mening i arbetet om Trygghets frågor, kameraövervakning och 
ansökningar om kameraövervakning görs där polis och fastighetsägare Armada ser behov. 
Michaela Fletcher (M) 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi delar Roger Johanssons (RP) uppfattning om behovet att sätta upp övervakningskameror i 
centrala Akersberga. Vi har tagit upp frågan i Trygg i Österåker där vi varit överens om vikten 
av att övervakningskameror sätts upp, så frågan arbetas med. Lat oss gemensam följa upp och 
se till att detta blir verklighet. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
En motion har inkommit från Roslagspartiet med syftet att öka tryggheten i centrumområdet. 
Motionen yrkar för att Kommunfullmäktige ska fatta beslut om att ansöka om 
kameraövervakning i området hos Länsstyrelsen samt att medel ska budgeteras till 
kommunens Trygghetsråd för ändamålet. Motionen anses besvarad i och med att det pågår ett 
arbete med frågan om centrumområdet i Trygg i Österåker rådet samt att ett antal insatser 
redan har vidtagits för att öka tryggheten i området. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 8:15. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-06-20. 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlatande daterat 2017-06-13. 

Conny Söderström (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Christina Funhammar (M) ersätter 
Conny Söderström (M) under detta ärende. 

Jäv 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

Forts. KS § 8:23 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse motion 
nr 8/2017 besvarad med hänvisning till att ett arbete med ökad trygghet i Akersberga centrum 
redan pågår inom Trygg i Österåker. 

Roger Johansson (RP) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om 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 som är för Roger Johanssons (RP) yrkande röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 12 ja-röster och 1 nej-röster. 

Expedieras 
- Trygg i Österåker 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ''•y Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-08-28, §8:23 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström - Christina F. 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 Solandet- X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X Jäv § 8:23 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström -

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 12 1 -

JET htf 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:24 Dnr. KS 2016/0249 

Svar på medborgarförslag nr 7/2016 - Rusta upp fotbollsplan vid 
Österåkers g/mnasium 

Kommunstyrelsens beslut 

Bifalla medborgarförslag nr 7/2016 innebärande att fotbollsplanen vid Berga gymnasium ska 
rustas upp i enlighet med förslagsställarens önskemål. 

Sammanfattning 
I medborgarförslag nr 7/2016 som inkom till Österåkers kommun 2016-06-30 föreslår 
förslagsställaren att konstgräsplanen vid Österåkers gymnasium rustas upp. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 8:16. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-06-15. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-05-15. 
- Skolnämnden har behandlat ärendet 2017-06-13, § 5:5. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-03-01. 
- Produktionsstyrelsen har behandlat ärendet 2017-04-25, § 5:6. 
- Produktions förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-04-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar att bifalla medborgarförslag nr 7/2016 innebärande att 
fotbollsplanen vid Berga gymnasium ska rustas upp i enlighet med förslagsställarens önskemål. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Skolnämnden 
- Produktionsstyrelsen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:25 Dnr. KS 2016/0150 

Näringslivsstrategi för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta näringslivsstrategin för Österåkers kommun. 

2. Komplettera näringslivsstrategin med följande: 
- Beakta kontorslokaler. 
- Det campus som kommer att utvecklas vid Österåkers gymnasium 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Godkänna näringslivsstrategins aktivitetsplan för 2017. 

Sammanfattning 
Det lokala näringslivet och kommunen har gemensamt tagit fram en näringslivsstrategi med 
tillhörande årlig aktivitetsplan. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 8:17. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-06-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta näringslivsstrategin för Österåkers kommun. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Godkänna näringslivsstrategins aktivitetsplan för 2017. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på två tillägg till näringslivsstrategin 2017 innebärande 
1. Beakta kontorslokaler. 
2. Det campus som kommer att utvecklas vid Österåkers gymnasium 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande samt tillägg. 
Roger Johansson (RP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) biträdande 

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

Expedieras 
- Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:27 Dnr. KS 2017/0231 

Ytterligare ekonomisk satsning rörande det kommunala 
aktivitetsansvaret 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Om ytterligare ekonomisk satsning motsvarande 750 tkr inom Kommunstyrelsens 
budgetram för år 2017. 

2. I budget för ar 2018 samt planåren 2019 - 2020 beakta finansiering av verksamhet avseende 
det kommunala aktivitetsansvaret. 

Sammanfattning 
Det kommunala aktivitetsansvaret, som regleras genom Skollagen, innebär att kommunen 
löpande under året ska hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta. 
Kommunen ska även regelbundet under hela året erbjuda lämpliga individuella åtgärder dll de 
ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Det vill säga unga mellan 16 och 19 år som av 
olika anledningar inte går ett nationellt program pä gymnasiet eller som har tagit studenten 
utan examensbevis. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-08-28, § 9:3. 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2017-08-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Om ytterligare ekonomisk satsning motsvarande 750 tkr inom Kommunstyrelsens 
budgetram för år 2017. 
2. I budget för år 2018 samt planåren 2019 - 2020 beakta finansiering av verksamhet avseende 
det kommunala aktivitetsansvaret. 

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

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:28 Dnr. KS 2017/0240 

Ombyggnation för skalskydd och servicecenter i Alceahuset 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att beställa av Armada Kommunfastigheter AB 
ombyggnationen för att säkerställa skalskydd, hyran uppgår till 285 662 kr/år. 

2. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att beställa av Armada Kommunfastigheter AB 
ombyggnationen av servicecenter, hyran uppgår till 351 584 kr/år. 

3. Finansiering beaktas i budget från 2018 och framåt. 

Sammanfattning 
Genom att införa ett servicecenter blir servicen till kommunens medborgare mer tillgänglig, 
effektiv och samlad. För att möjliggöra servicecentret och de funktioner som ska utföras 
behöver en ombyggnation genomföras. Under en längre tid har det utretts hur skalskyddet till 
lokalerna i Alceahuset kan förbättras vilket nu möjliggörs genom att trapphuset bara blir 
tillgängligt för medarbetare och att mötesrum för externa möten förläggs i husets entréplan 
samt att servicecenter blir den naturliga kontakten för besökare. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-08-28, § 9:4. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-07-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att beställa av Armada Kommunfastigheter AB 
ombyggnationen för att säkerställa skalskydd, hyran uppgår till 285 662 kr/år. 
2. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att beställa av Armada Kommunfastigheter AB 
ombyggnationen av servicecenter, hyran uppgår ull 351 584 kr/år. 
3. Finansiering beaktas i budget från 2018 och framåt. 

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

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS §8:29 Dnr. KS 2017/0065 

Revidering av avgifter i slamtaxa för Österåker 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Österåkersvattens förslag till nya avgifter för slamtömning daterat 2017-04-03 fastställs att 
gälla från 1 januari 2018. 

2. Redaktionella ändringar i taxedokumentet för slamtömning delegeras till Österåkers vatten. 

Sammanfattning 
Österåker kommunfullmäktige fastställde 2014-12-15 § 69, nu gällande taxa för slamtjänster. 
Österåkervatten har tagit fram ett nytt förslag till avgifter för slamtjänster. Taxeförslaget 
redovisas i en skrivelse från Roslagsvatten AB's chef för Avfallsavdelningen daterad 
2017-04-03 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-07-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens besluts förslag 
innebärande 
1. Österåkersvattens förslag till nya avgifter för slamtömning daterat 2017-04-03 fastställs att 
gälla från 1 januari 2018. 
2. Redaktionella ändringar i taxedokumentet för slamtömning delegeras till Österåkersvatten. 

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

Expedieras 
- Österåkervatten 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer > Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:30 Dnr. KS 2017/0105 

Rapportering av flyktingverksamhet per juni 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapport om flyktingverksamheten per juni 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 för kommunen ska vara 
kostnadsneutral. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-07-28. 

Förslag till beslut 
Michacla Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att rapport om flyktingverksamheten per juni månad 2017 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:3 I Dnr. KS 2017/0060 

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt 
redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos 
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet. 
Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2017-06-10 - 2017-08-17. 

- Protokoll, AB Vårljus, 2017-03-15. 
- Minnesanteckningar, Integrationsrådet, 2017-03-20. 
- Protokoll, AB Vårljus, 2017-05-02. 
- Protokoll, Årsstämma Armada Fastighets AB, 2017-05-16. 
- Cirkulär 17:40, SKL, Ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, 
Meddelarskyddslagen (2017:151), 2107-05-22. 
- Protokoll, Norrvatten, 2017-05-23. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2017-05-30. 
- Remiss, Stockholms läns landsting, Valkretsindelning för landstingsval perioden 2018 - 2022. 
2017-06-02. 
- Kallelse, Årsstämma i Roslagsvatten AB 2017-06-14. 2017-06-08. 
- Meddelande, SKL, Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting. 2017-06-

- Meddelande, SKL. Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter. 2017-

- Cirkulär 17:31, SKL, Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående barnmorskans vägran att 
medverka i abortvård. 2107-06-12. 
- Protokollsutdrag, Stockholm stad, Kommunfullmäktige 2017-06-12, § 12, 
Sverige förhandlingen - Storstad Stockholm. 
- Minnesanteckningar Tillgänglighetsrådet, 2017-06-12. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Fastställelse av reviderade bevarandeplaner för Natura 
2000-områden. 2017-06-12. 
- Protokollsutdrag, Stockholms läns landsting, Landstingsfullmäktige 2017-06-13-14, § 136, 
Sverige förhandlingen 2017. 
- Minnesanteckningar Kommunala pensionärsrådet, 2017-06-15. 
- Cirkulär 17:32, SKL, Preliminär kostnadsutjämning förLSS år 2018. 2017-06-15. 
- Beslut, Trafikverket Region Stockholm, 2017-06-15. 
- Information KSL, Namnbyte från KSL till Storsthlm, 2017-06-16. 
- Brev från OK Österåker - Orientering, Angående tillgången på kartor i Österåkers kommun, 
2017-06-16. 
- Cirkulär 17:33, SKL, Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse - HÖK 16 - med 
OFIls förbundsområde Hälso- och sjukvård. 2017-06-16. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Ansökan om förbud mot maskindriven farkost, 2017-06-

- Cirkulär 17:34, SKL, Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33 om ändring i semesterförläggningen 
för fem barnmorskor. 2017-06-20. 
forts. 

09. 

06-09. 

19. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

forts. KS § 8:31 

- Cirkulär 17:37, SKL, Interimsavtal om kopiering i skolorna, 2017-06-21. 
- Kallelse och protokoll, Sammanträde i AB Vårljus, 2017-06-21. 
- Cirkulär 17:30, SKL, Tillämpningsanvisningar - Tidig lokal omställning (TLO-KL), 2017-06-
22. 
- Cirkulär 17:35, SKL, Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet, 
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK T med 
Akademiker-Alliansen, 2017-06-22, 
- Cirkulär 17:36, Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever, 2017-06-22. 
- Remiss, Regeringskansliet, Kulturdepartementet, Remiss av betänkandet Nästa steg? -
Förslag för en stärkt minoritetspolitik, 2017-06-28. 
- Information, Stockholm stad, Stadsbyggnadskontoret, Utställning av ny översiktsplan för 
Stockholm, 2017-06-29. 
- Cirkulär 17:38, SKL, Arbetsrättsliga villkor vid upphandling, 2017-06-30. 
- Cirkulär 17:39, Studiestartsstöd. Ett nytt medel i kommunens rekryterande arbete till 
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, 2017-06-30. 
- Överenskommelse om partsbyte, AB Vårljus, 2017-07-05. 
- Cirkulär 17:29, SKL, Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFRs förbundsområde Allmän kommunal 
verksamhet samt Akademiker Alliansen, 2017-07-07. 
- Brev, Länsstyrelsen Stockholm, Vattenverksamhet, 2017-07-13. 
- Dom, Mark- och miljödomstolen, Avseende Detaljplan för Boda, Svinninge, Österåkers 
kommun. Mark- och miljödomstolen avslår överklagan, 2017-07-17. 
- Länsstyrelsen Stockholm, Ändring av lokala trafikföreskrifter på Roslagsvägen i Österåkers 
kommun, 2017-07-26. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Ansökan om hastighetsbegränsning på väg 1043 på 
Ljusterö, Österåkers kommun, 2017-07-27. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Ansökan om hasdghetsbegränsning på väg 1036, 2017-07-
28. 
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Expedieras 
- Kommunkansliet 
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Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller 
tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2015-12-

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 2017-06-12 lämnat ett yttrande över ansökt tillstånd för 
kameraövervakning/drönare i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning paragraf 

- Kommunstyrelsens ordförande har i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning 
paragraf 15.1 "Brådskande delegation" överlämnat Yttrande till Förvaltningsrätten över 
laglighetsprövning enligt kommunallagen, i mål nr. 8558-17, avseende beslut om nya 
ägardirektiv för Armadakoncernen. 2017-06-21. 

- Sammanställning av delegationsbeslut fattade av tjänstemän inom 
Samhällsbyggnads förvaltningen under perioden 2017-04-06 - 2017-06-01. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

16, § 16:5). 

1.5. 
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Kommundirektören informerar 

- Förslag till ny Vision är ett uppdrag från Kommunfullmäktige (KF) där det i beslutet står att 
den ska beslutas i samband med Verksamhetsplan (VP) och budget för 2018. Det är delvis 
samma medarbetare som arbetar med Visionen som med Översiktsplan (ÖP) och därför finns 
det en fördel att uppdraget levereras i början pä 2019 då vi bedömer att vi kan dels nyttja 
information från ÖP-dialoger och ÖP- arbetet och dels få mer tid till ett genomtänkt och 
välförankrat förslag. 

- Överförmynderiet. Beslut är fattat i KF att vi ska begära utträde från samarbetet med Täby, 
Vallentuna och Norrtälje gällande gemensamt överförmynderi med placering i Täby. Nu tas en 
konsekvensanalys fram för att tydliggöra vad det får för konsekvenser för övriga kommuner, 
om vi skulle kunna frånträde tidigare än den tid som står i avtalet. 

- Sverige förhandlingen, stockholmspaketet. Kommundirektören och samhällsbyggnadschefen 
ingår numera i styrelsen för genomförandet av de åtgärder som ingår i hela stockholmspaketet. 

- Vi har upphandlat Stratsys som vårt system för att uppnå ett effektivare mål och 
resultatstyrningsarbete och framtagande av tex månadsrapporter och verksamhetsplaner. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ^ ̂ - Utdragsbestyrkande 


