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O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande EJ tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
FP Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X 
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 
M Johan Boström X 
M Hampe Klein X 
FP 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 
M Christina Funhammar X 
M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 
RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson " 

Övriga närvarande Funktion 

Jan-Olof Friman Kommundirektör 
Katarina Leinar Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Helena Cronberg Kommunikationschef 
Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 

Kalle Johansson Adj unge rad (SD) 

Stina Nilsson Sekreterare 

Justerandes signaturer ? Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS § 3:1 

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs med tillägg enligt nedan. 

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

Ärenden som utgår 
Ärendena 4, "Svar på medborgarförslag nr 4/2014- Bygg Röllingbyleden innan trafikinfarkten 
kommer" 
12, "Ändring av Bestämmelser avseende stöd till politiska partier representerade i fullmäktige 
för mandatperioden 2015-2018", 
14, "Ekonomiskt bidrag till Nykvarn bygdegård" och 
17 "Delfinansiering angående utrymningstrappa Vårdbo äldreboende", utgår. 

Ärenden som tillkommer 
Ärende "Uppdrag avseende riktlinjer" blir ny nummer 14 på dagordningen. 
Ärende "Borgensansökan från Armada Bostäder" blir nummer 29 på dagordningen. 
Ärende "Borgensansökan från Armada Mellansjö AB" blir nummer 30 på dagordningen. 
Ärende "Övriga valärenden" blir nummer 31 på dagordningen. 

Justerandes signaturer V ' Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS § 3:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ann-Christine Furustrand (S) utses till justerare. Protokollet justeras senast den 2 mars 
2015, kl.09.00, i kommunkansliet. 

2. Det noteras till protokollet att Ann-Christine Furustrand (S) fått sin fråga besvarad 
angående muddringsprojektet vid Åsättra hamn. 

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras 
senast den 2 mars 2015, kl.09.00, i kommunkansliet. 

Information 
Väg- och trafikchef Anna Anderman redogör för muddringsprojektet vid Åsättra hamn, vilket 
sträcker sig över en tidsperiod från 2005-2017, och där avslutande muddring skett. 
Fråga ställs angående garantitid på entreprenader för det arbete som utförts. Garantitider för 
muddringen är 5 år, det vill säga för Secora gäller garantitiden till och med 2018-09-22 och för 
PEAB gäller garanddden till och med 2020-02-17. 

Väg- och trafikchef Anna Anderman redogör för pågående arbete i tunneln under väg 276 
invid Åkersberga centrum. Total budgetbelastning 2015 uppskattas ull ca 22,5 mkr. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS § 3:3 Dnr. KS 2014/0339 

Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse antas. 

Sammanfattning 
Österåkers kornmuns invånare och besökare ska kunna röra sig i en välskött och trivsam 
kommun som erbjuder många mötesplatser. Det offendiga rummet ska vara vårdat och 
människor ska känna sig trygga. Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse är ett 
styrdokument för agerande inom området. Chefer enligt delegation ansvarar för att riktlinjerna 
följs. Även klotter på egendom som tillhör Österåkers kommuns bolag och förvaltningar 
omfattas av riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 1:3. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2014-12-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Rikdinjer vid klotter och liknande skadegörelse antas. 

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

Expedieras 
- SBF 
- Kansliet/ÖFS 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen '2015-02-16 

KS § 3:4 Dnr. KS 2014/0206 

Svar på medborgarförslag nr 5/2014 - Förbättrade 
kommunikationer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslaget besvarat — dels med hänvisning till att befintliga kommunikationer 
på sträckan av Landstingets Trafikförvaltning anses tillräckliga utifrån en bedömning av 
resandebehovet, dels att kommunen inte har beslutanderätt över kollektiv trafiken. 

Särskilt yttrande 
Miljöpartiet anser att förslagsställaren har en viktig poäng i sitt förslag, nämligen att det är 
väldigt viktigt att vi planerar för fler infartsparkeringar. 
Detta är en faktor som gör att fler väljer att välja att åka kollektivt istället för att ta bilen. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag den 19 juni 2014, där förslagsställaren 
föreslår förbättrade kommunikationer genom en direktbuss mellan Åkersberga och Mörby 
centrum samt en infartsparkering. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 1:4. 
- Michaela Fletchers (M) besluts förslag daterat 2015-01-20. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2014-10-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
medborgarförslaget besvarat - dels med hänvisning till att befintliga kommunikationer på 
sträckan av Landstingets Trafik förvaltning anses tillräckliga utifrån en bedömning av 
resandebehovet, dels att kommunen inte har beslutanderätt över kollektivtrafiken. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 

SBF 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS § 3:5 Dnr. KS 2014/0088-214 

Detaljplan för Pilstugetomten västra 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnads fö rvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för 
Pilstugetomten västra. 

Sammanfattning 
Infartshandelsområdena vid infarten till Åkersberga har planlagts för att möjliggöra utflyttning 
av bl.a. bilanknuten verksamhet från centrum. De senaste områdena är Runö Gårds Norra och 
Pilstugetorget. De utgör entrén till Åkersberga västerifrån och är lokaliserade kring den 
planerade cirkulationsplatsen väg 276/Sockenvägen, för vilken en vägplan är på väg att 
fastställas. Utökade ytor för bilanknuten verksamhet kan tillskapas väster om infartsgatan till 
Pilstugetorget från cirkulationen. Detta område kommer också att naturligt anknyta till 
cirkulationen och bli en del av Åkersbergas entré. Ett detaljplaneförslag har upprättats som 
medger handel, kontor, lättare industri samt försäljning av drivmedel. 

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan i lagens mening, varför miljö
bedömning inte erfordras. Miljöfrågorna beskrivs i planbeskrivniiigen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 1:5. 
- SamhäUsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-01-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för 
Pilstugetomten västra. 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS § 3:6 Dnr. KS 2012/0091-214 

Detaljplan för Svartgarn, Svinninge 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

Detaljplan för Svartgam, Svinninge, rev 2014-12-10, antas. 

Reservationer 
Ann-Christine Furustrand (S) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) reserverar sig till förmån 
för sina respektive egna förslag. 

Särskilda yttranden 
För att göra boende i Österåker än mer attraktivt tycker centerpartiet att det framgent bör vara 
kommunalt ansvar för skötsel av vägar och grönytor i detaljplanerade områden för 
permanentbostäder. 
Michaela Haga (C) 
Yttrandet biträds av Ann-Christine Furustrand (S). 

Det är bra att skrivningen om bryggor och dispens från strandskydd är tydligare. 
Det måste vara kommunens ambition att signalera en restriktiv hållning till mer intrång i 
strandlinjen. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände 2005-12-19 "Svinninge planprogram" och "Svinninge -
översiktlig MKB" som underlag för vidare detaljplaneläggning i Svinninge. Planprogrammet 
och gällande översiktsplan förutsätter att allmän platsmark förvaltas av enskild huvudman. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om samråd 2012-08-28 (KSAU § 166/2012) och 
om utställning 2013-10-09 (KSAU § 12:5). 

Planområdet utgörs av friliggande småhusbebyggelse, grönområden och lokalgata. Syftet med 
detaljplanen är att underlätta den pågående omvandlingen från fritidsboende till 
permanentboende och skapa avstycknings- och utbyggnadsmöjligheter. Vidare är 
planläggningen en förutsättning för utbyggnad av allmänt V A-system i Svinninge. Ett 
plan förslag har upprättats som medger bostad, teknisk anläggning, småbåtshamn, 
vattenområden samt allmän plats. Detaljplanen kommer att medföra en successiv förtätning 
av området. Planförslaget omfattar 118 enbostadsfastigheter och möjliggör ytterligare 75 
enbostadsfastigheter. Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför en 
miljöbedörnning inte erfordras. Strandskydd föreslås upphävas för kvartersmark och allmän 
plats, vägområden. 

Forts. 

Justerandes signaturer 'X titt' 
Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

Forts. KS § 3:6 

Efter utställning har revideringar av planbestämmelser på korsprickad mark gjorts efter 
synpunkter från Länsstyrelsen, samt revidering av byggrätten på Svartgarn 2:303. 
Underrättelser gällande förändringarna har skett till berörda fastighetsägare. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 1:6. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-01-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Detaljplan för Svartgarn, Svinninge, rev 2014-12-10, antas. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar enligt följande: 
1) Inom området finns utpekat sättningskänslig mark. När det gäller grundläggning och/eller 
uppfyllnader skall det föregås av utredning av stabilitet och sättningar innan bygglov ges. 
2) Byggnadsarea skall inte överstiga en total bostadsyta om 250 kvm 
3) Byggnader ska ansluta till mark på ett tydligt sätt och byggnader i sluttning ska ha en tydlig 
markerad sockelvåning. 
4) Nytillskott i form av sjöbodar, båthus och andra komplementbyggnader ska i storlek och 
läge utformas i samklang med befintliga byggnader och fungera som komplement till 
bostadshus, ej som gäststugor. Komplementbyggnader så som garage bör ägnas stor omsorg 
så att de inte blir fördominanta i förhållande till huvudbyggnaden. 
5) I detaljplanen skrivs in ett skydd för lindarnas fortbestånd 
6) Föreslår ett tillägg på plankartan under hänvisning bl att hänvisning även görs till sidan 9 i 
planbeskrivningcn. 

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) beslutsförslag 1 och 5. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Ann-Christine Furustrands (S) besluts förslag 1. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Michaela Fletchers (M) yrkande mot respektive Ann-Christine 
Furustrands (S), Michael Solanders (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkanden och 
finner att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

0 Österåker 

KS §3:7 Dnr. KS 2014/0321-212 

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Projektplan för ny översiktsplan för Österåkers kommun godkänns med tillkommande punkt i 
Projektplanen sidan 6 under rubriken 3.2 (Behov av planeringsunderlag) enligt: 
Näringsliv. Som underlag till översiktsplanen ska näringslivsfrågorna utredas. En utredning 
ska påbörjas under 2015 och den ska ligga till grund för föreslagen markanvändning i planen. 

Särskilt yttrande 
Miljöpartiet hoppas att dom ambitioner som majoriteten säger sej ha att få ett beslut i 
Kommunfullmäktige om nya Översiktsplanen med så bred politisk förankring som möjligt 
också kommer att visa sej i det skarpa arbetet framöver. En Översiktsplan med mycket bred 
förankring, helst ett helt enigt Kommunfullmäktige, har en betydligt större legitimitet än en 
plan som bara har en knapp majoritet bakom sej.Vi tror också att det gör det efterkommande 
politiska besluten i planfrågor blir betydligt enklare att fatta inte minst i händelse av skiftande 
majoriteter. Miljöpartiet vill också poängtera vikten av en lång och bred medborgardialog. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
I samband med kommunfullmäktiges beslut om översiktsplanens aktualitet 2014-06-16 (§5:15) 
fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan och genomföra insatser för att 
främja dialogen med medborgarna. Uppdraget innebär även att tillsätta en referensgrupp med 
bred politisk sammansättning samt ökat fokus på hållbar utveckling och analys av 
konsekvenser ur ett miljömässigt, social och ekonomiskt perspektiv. En ny översiktsplan 
beräknas bli antagen hösten 2017 av kommunfullmäktige. 

Ett förslag till projektplan för en ny översiktsplan, inklusive bilagor, har upprättas. I 
projektplanen beskrivs bland annat projektets syfte, mål, omfattning, resultat, genomförandet 
av projektet, tidplan, organisation och budget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 1:8. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-01-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Projektplan för ny översiktsplan för Österåkers kommun godkänns samt yrkar på 
tillkommande punkt i Projektplanen sidan 6 under rubriken 3.2 (Behov av planeringsunderlag) 
enligt: 
Näringsliv. Som underlag till översiktsplanen ska näringslivsfrågorna utredas. En utredning 
ska påbörjas under 2015 och den ska ligga till grund, för föreslagen markanvändning i planen. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

Forts. KS § 3:7 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Hc i Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS § 3:8 Dnr. KS 2012/0313-218 

Genomförandeavtal för Berga 6:406 mil 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Genomförandeavtal för Berga 6:406 m.fl. godkänns. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-07 att ge Samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Berga 6:406 m.fl. Detaljplaneförslag för Berga 6:406 m.fl. 
finns upprättat inför antagande och omfattar en yta om 5,8 ha som planläggs för skola, bostad, 
idrott och fridd, teknisk anläggning samt allmän plats. 

Ett genomförandeavtal har tagits fram tillsammans med exploatören Armada Fasdghets AB 
och Osteråkersvatten AB. Syftet med genomförandeavtalet är att reglera parternas åtaganden 
samt ansvar för genomförandet av detaljplanen för Berga 6:406 m.fl. Genomförandeavtalet 
reglerar bland annat de marköverlåtelser som kommer att ske mellan kommunen och 
exploatören för att genomföra detaljplanen. 

Exploatören ansvarar för utbyggnad av all erforderlig infrastruktur för genomförandet av 
detaljplanen och ersätter kommunen för samtliga kostnader relaterade dll genomförandet av 
detaljplanen. Exploateringsområdet ligger inom verksamhetsområde för VA vilket innebär att 
Österåkersvatten AB ansvarar för att upprätta förbindelsepunkter i anslutning dll 
exploateringsområdet och exploatören utför och bekostar anläggandet av VA inom 
kvartersmark. 

Detaljplaneförslaget avser kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att kommunen 
kommer att få utökade kostnader för drift och underhåll av nya gator och parkområden inom 
allmän plats. Framdda drift- och underhållskostnader för exploateringsområdet beräknas 
uppgå till cirka 23 000 kronor per år. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 1:9. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-01-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall dll planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Genomförandeavtal för Berga 6:406 m.fl. godkänns. 
Forts. 

Justerandes signaturer ftCF Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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Forts. KS § 3:8 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar enligt: 
1 .Att försäljningen av kommunens mark, en markremsa längs med gång- och cykelvägen 
mellan Luffarbackens förskola och Söra simhall, där gransdragningen kvarstår att komma 
överens om bör genomföras med stor kompromissvilja gentemot berörda fastighetsägare. 
2.Den nya lokalgatan blir en återvändsgata, och fortsättningen i riktning mot Simborgarvägen 
görs om till parkering och parkyta. 
3. Kvartersgatan markeras med ej genomfart. 

Michael Solander (MP) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande samt Ann-Christine 
Furustrands (S) yrkanden. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Michaela Fletchers (M) yrkande mot Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkanden och finner att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Michaela Fletchers (M) 
yrkande. 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 

OMRÖSTNINGSLISTA KS 2015-02-16, § 3:8 
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2014-2018) 

Parti LEDAMÖTER 
Namn Närvarande Ersättare I N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe IClein X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf X X 

FP Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

ERSÄTTARE 

M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson -

Resultat 8 5 

& iYCf 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS § 3:9 Dnr. KS 2012/0313-218 

Detaljplan för Berga 6:406 m.fl. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Detaljplan för Berga 6:406 m.fl. antas. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av ca 150 bostäder i 
flerbostadshus i centrala Åkersberga samt förbättra trafiklösningar kring skolområdet. 
Planområdet utgörs idag av en skola, en sim- och idrottshall, parkeringsytor, 
vägområden samt parkmark. Detaljplanen medger bostad, skola, idrott och fritid, 
kontor, teknisk anläggning (transformatorstation) samt allmän plats. Kommunstyrelsen 
gav 2013-01-07 (KS § 1:17/2013) samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att upprätta 
förslag till ny detaljplan för Berga 6:406 m.fl. Plansamråd har skett mellan 2013-10-16 
och 2013-11-15 och planen har varit utställd för granskning mellan 2014-05-14 och 
2014-06-09. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse och i ett 
granskningsudåtande. 

Utifrån inkomna synpunkter vid granskningen av förslaget till detaljplan för Berga 6:406 
m.fl. har vissa förtydliganden och mindre kompletteringar gjorts i planhandlingarna, 
bland annat avseende risk och säkerhet utifrån länsstyrelsens synpunkter. Även mindre 
justeringar av plangränsen görs utifrån boendes synpunkter gällande en GC-väg och en 
kulan-anläggning. Samhällsbyggnads förvaltningen föreslår att detaljplanen för Berga 
6:406 m.fl. antas. 

Planförslaget medför en ökad kommunal kostnad för drift och underhåll av allmän 
plats, vägområde och parkmark, på ca 23 000 kr/år. 

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning 
inte erfordras. Miljöfrågorna beskrivs i plan- och genomförandebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 1:10. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-01-08. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

Forts. KS § 3:9 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Detaljplan för Berga 6:406 m.fl. antas. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar enligt: 
1.Att försäljningen av kommunens mark, en markremsa längs med gång- och cykelvägen 
mellan Luffarbackens förskola och Söra simhall, där gransdragningen kvarstår att komma 
överens om bör genomföras med stor kompromissvilja gentemot berörda fastighetsägare. 
2.Den nya lokalgatan blir en återvändsgata, och fortsättningen i riktning mot Simborgarvägen 
görs om till parkering och parkyta. 
3. Kvartersgatan markeras med ej genomfart. 

Michael Solander (MP) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande samt Ann-Christine 
Furustrands (S) yrkanden. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Michaela Fletchers (M) yrkande mot Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkanden och finner att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Michaela Fletchers (M) 
yrkande. 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt Michaela Fletchers (Tvl) yrkande. 

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer ftCt Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 

OMRÖSTNINGSLISTA KS 2015-02-16, § 3:9 
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2014-2018) 

Parti LEDAMÖTER 
Namn Närvarande Ersättare I N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf X X 

FP Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

S Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

ERSÄTTARE 

M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Mans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson -

Resultat 8 5 

VvV hfr 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS §3:10 Dnr. KS 2015/0024-010 

Fördelning av arbetsmiijöuppgifter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Ersätta SAM 1:2 Delegeringsbrev med Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, SAM 1:3 
Returneringsbrev med Returnering av fördelad arbetsmiljöuppgift samt SAM 1:4 
Arbetstagarens arbetsmiljöansvar med Fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

Sammanfattning 
Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 2:3. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-01-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att ersätta 
SAM 1:2 Delegeringsbrev med Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, SAM 1:3 Returneringsbrev 
med Returnering av fördelad arbetsmiljöuppgift samt SAM 1:4 Arbetstagarens 
arbetsmiljöansvar med Fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

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

Expedieras 
- Personalenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

G Österåker 

KS §3:1 I Dnr. KS 2015/0049 

Lönesatsning med lönetrappa för socialsekreterare, bistånds- och 
LSS-handläggare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna lönetrappa för socialsekreterare med myndighetsutövande arbetsuppgifter inom 
Socialnämnden och bistånds- och LSS-handläggare inom Vård- och omsorgsnämnden. 
Lönetrappan införs retroaktivt från den 1 januari 2015. 

2. Godkänna engångssatsning till socialsekreterare med myndighetsutövande arbetsuppgifter 
och bistånds- och LSS-handläggare. Lönesatsningen införs retroaktivt från 
den 1 januari 2015. 

3. Lönetrappan och engångssatsning finansieras inom Socialnämndens respektive 
Vård- och omsorgsnämndernas befindiga budgetramar. 

Sammanfattning 
En lönetrappa med fast belopp föreslås införa till yrkesgrupperna socialsekreterare, bistånds-
och LSS-handläggare i myndighetsutövande funkdoner inom socialförvaltningen. Vidare 
föreslås en engångssatsning på nämnda yrkesgrupper gällande dem som arbetat mer än två år 
inom socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 2:5. 
- Personalenhetens tjänsteuriåtande daterat 2014-12-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att: 
1. Godkänna lönetrappa för socialsekreterare med myndighetsutövande arbetsuppgifter inom 
Socialnämnden och bistånds- och LSS-handläggare inom Vård- och omsorgsnämnden. 
Lönetrappan införs retroaktivt från den 1 januari 2015. 
2. Godkänna engångssatsning till socialsekreterare med myndighetsutövande arbetsuppgifter 
och bistånds- och LSS-handläggare. Lönesatsningen införs retroaktivt från den 1 januari 2015. 
3. Lönetrappan och engångssatsning finansieras inom Socialnämndens respektive Vård- och 
omsorgsnämndernas befintliga budgetramar. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer ^j\/ Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammaiurädesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

Forts. KS § 3:11 

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

- Personalenheten 
- Ekonomienheten 
- Controller 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ~7~? Aiy, Utdragsbestyrkande VA'-



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS §3:12 Dnr. KS 

Uppdrag avseende regler för bidrag till bygdegårdar och andra 
samlingslokaler-

Ko m m u n sty r e ! se n s bes I y t 

Uppdra till Kommunstyrelsens kontor att utarbeta förslag till regler för bidrag til1 bygdegårdar 
och andra samlingslokaler. 

Sammanfattning 
Regler för bidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler bör tas fram. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att uppdra till Kommunstyrelsens kontor att utarbeta förslag till 
regler för bidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ^ ner Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS § 3:13 Dnr. KS 2015/0042-002 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende 
Finans- och kamerala ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta delegationsordning för Finans- och kamerala ärende gällande ändring av punkt 3.4 samt 
ny punkt 3.5. 

Sammanfattning 
Föreslagen ändring och tillkommande ärende är 
3.4 Revidering 
3.5 Ny 

Ärende Delegat/ersättare 
3.4 Teckna kommunens firma för att 
genomföra finansiella transaktioner i 
överensstämmelse med Österåkers kommuns 
Pensionspolicy och Policy för överlikviditet 

Ekonomichef och Kommundirektör i 
förening enligt vid varje tidpunkt gällande 
firmateckningsbeslut 

3.5 Justera säkerhetsgolvet, dock aldrig lägre 
än 90 % i överensstämmelse med Österåkers 
kommuns Pensionspolicy 

Ekonomichef och Kommundirektör i 
förening enligt vid varje tidpunkt gällande 
firmateckningsbeslut 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 2:7. 
- Ekonomienhetens tjänsteu.tiåtande daterat 2015-01-22 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anta 
delegationsordning för Finans- och kamerala ärende gällande ändring av punkt 3.4 samt ny 
punkt 3.5. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll for Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS § 3:14 Dnr. KS 2014/0373=007 

Revisionens granskning av finansverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Som yttrande till revisorerna överlämna reviderat tjänsteutlåtande daterat 2015-03-02 
inkluderat ändring av orden "kan behöva" till "ska" innebärande: 
Likviditetsplanering görs redan i kommunen men ska dokumenteras. 

Sammanfattning 
Utifrån de rekommendationer och påpekanden som revisorerna lämnat kommenteras dessa 
nedan: 
Revisorerna menar att den löpande rapporteringen från förvaltaren avseende det om Policyn för pensionsmedel 
föreskriver behöver kompletteras bland annat avseende anskaffningsvärde och ansvarsfulla placeringar. 
Efter kontakt med förvaltaren ska detta vara åtgärdat fr.o.m. novemberuppföljningen. 
Ekonomienheten kontrollerar att detta efterlevs. 

Policyn förförvaltning av pensionsmedel innehåller en delegering som innebär en justering av KS 
delegationsordning 
Åtgärden är genomförd på så sätt att förslag till komplettering av delegationsordningen 
föreslås beslutas i KS 2015-02-16. I samband med detta beslut fastställs också 
ansvarsfördelning och delegation kring Policyn för överlikviditet. 

Synpunkterfrån revisionen har lämnats avseende redovisning av måluppfyllelse och utvecklad 
likviditetsplanering. 
Redovisning av måluppfyllelsen för förvaltningen av pensionsmedel och överlikviditet avses 
lämnas i Årsredovisningen för 2014. Likviditetsplanering görs redan i kommunen kan behöva 
dokumenteras 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 2:8. 
- Ekonomienhetens tjänsteudåtande daterat 2015-01-22. 

Förslag til! beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att som 
yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtande daterat 2015-01-22. 

Roger Johansson (RP) yrkar att orden "kan behöva" ändras till "ska" i ekonomienhetens 
tjänsteudåtande innebärande: 
Likviditetsplanering görs redan i kommunen men ska dokumenteras. 

Michaela Fletcher (M) biträder Roger Johanssons (RP) yrkande. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Q Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

Forts. KS § 3:14 

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande 
samt till Roger Johanssons (RP) yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Revisorerna 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS § 3:15 Dnr. KS 2014/0372 

Rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i 
ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § 
kommunallagen 

Kommunstyrelsens besIut 

1. Kommunstyrelsen noterar sammanställd rapport till protokollet avseende de uppdrag som 
redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § 
Kommunallagen. 

2. Kommunstyrelsen anmodar berörda nämnder som ännu inte verkställt uppdrag givna i 
budget för år 2014, att göra detta. 

3. Samtliga uppdrag givna i budget för år 2014 som inte verkställs inom angiven tid eller som 
på annat sätt avviker från det uppdrag som är givet av Kommunfullmäktige, ska, från 
berörda nämnder, rapporteras till Kommunstyrelsen i samband med Kommunstyrelsens 
behandling av årsredovisningen avseende år 2014. 

4. Kommunstyrelsen anmäler rapporten till Kommunfullmäktige. 

I ärende om Redovisning från nämnderna enlig 3 kap 15 § Kommunallagen (KL), vilket 
noterades i beslut 2014-09-01, ICF § 6:12/2014, redovisades bland annat hur nämnderna har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige givit nämnderna, med stöd av KL 3 kap 12 §. 13 kap 12 
§ anges: "I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäkdge 
uppdra åt en nämnd att genomför en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige fastställt, om inte någon att följer av lag". 
Med anledning av redovisningen som fullmäktige tog ställning till den 1 september 2014, görs 
en uppföljning av de uppdrag som då redovisades som ej verkställda. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 2:10. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-02-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att: 
1. Kommunstyrelsen noterar sammanställd rapport till protokollet avseende de uppdrag som 
redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § 
Kommunallagen. 

Forts. 

Justerandes signaturer U td rags besty rkan cl e 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

Foits. KS § 3:15 

2. Kommunstyrelsen anmodar berörda nämnder som ännu inte verkställt uppdrag givna i 
budget för år 2014, att göra detta. 
3. Samtliga uppdrag givna i budget för år 2014 som inte verkställs inom angiven tid eller som 
på annat sätt avviker från det uppdrag som är givet av Kommun fullmäktige, ska, från berörda 
nämnder, rapporteras till Kommunstyrelsen i samband med Kommunstyrelsens behandling av 
årsredovisningen avseende år 2014. 
4. Kommunstyrelsen anmäler rapporten till Kommunfullmäktige 

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

Expedieras 
- Kommunfullmäktige 
- Kansliet 

Justerandes signaturer v 0? " Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

G Österåker 

KS §3:16 Dnr. KS 2015/0023 

Riktlinjer för utmanarrätt i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Upphäva det hittills gällande regelverket jämte tillämpnings föreskrifter för utmanarrätt OFS 
2013:18, i enlighet med tjänsteudåtande, daterat 2015-01-20, dnr. KS 2015/23-141. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Anta riktlinjer för utmanarrätt i Österåkers kommun, i enlighet med förvaltningens 
tjänsteudåtande daterat 2015-01-20, dnr. KS 2015/23-141. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån föreget förslag. 

Sammanfattning 
I föreliggande ärende föreslås att Österåkers kommun antar nya riktlinjer för utmanarrätt. 
Sedan tidigare har gällt ett särskilt regelverk jämte tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt, 
vilket Kommunfullmäktige antog 2013-06-17, KF § 5:10, ÖFS 2013:18. 
De hittills gällande reglerna har inneburit att den eller de facknämnder som varit berörda har 
fattat beslut om tillstyrkande av eventuell utmaning. Mot bakgrund av den generellt vikdga 
och strategiska frågan huruvida verksamhet inom Österåkers kommun ska vara möjlig att 
utmana och därmed, i förlängningen upphandlas enligt gällande lag om offentlig upphandling, 
föreslås att kommunens beslut om tillstyrkande eller ej ensamt ska fattas av Kommunstyrelsen. 
Vidare föreslås att i händelse av att utmaning omfattar verksamhet som faller inom någon av 
facknämndernas ansvarsområde ska Kommunstyrelsen före sitt beslut om eventuellt 
tillstyrkande, inhämta upplysningar och informadon från berörd facknämnds förvaltning. 

Förslaget omfattar styrdokument av dignitet "Riktlinjer", varför beslutet föreslås stanna på 
Kommunstyrelsens beslutnivå. Dock krävs ett beslut av Kommunfullmäktige om upphävande 
av det tidigare regelverket. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 2:11. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-01-21. 

Forts. 

Justerandes signaturer \\? .O, Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen '2015-02-16 

Forts. KS § 3:16 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att upphäva 
det hittills gällande regelverket jämte tillämpnings föreskrifter för utmanarrätt ÖFS 2013:18, i 
enlighet med tjänsteudåtande, daterat 2015-01-20, dnr. KS 2015/23-141 samt att anta riktlinjer 
för utmanarrätt i Österåkers kommun, i enlighet med förvaltningens tjänsteudåtande daterat 
2015-01-20, dnr. KS 2015/23-141. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på ärendet samt att utrnanarrätten avskaffas i 
Österåkers kommun. 

Ordföranden ställer Michaela Fletchers (NI) yrkande mot Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkanden och finner att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Michaela Fletchers (NI) 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Upphandlingsenheten 
- Kansliet/ÖFS 

yrkande. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyr kände 



O Österåker 

OMRÖSTNINGSLISTA KS 2015-02-16, § 3:16 
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2014-2018) 

Parti LEDAMÖTER 
Namn Närvarande Ersättare 1 N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf X X 

FP Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

I<D Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand (S), 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 X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson -

Resultat 8 5 

Atr-



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS §3:17 Dnr. KS 2013/0353 

Svar på motion nr 6/2013 från Peter Nummert (RP) - Vård av 
kultur- och fornminnen - Arisvarstlelegering och vårdplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige2014-11-07, § 8:10, fattat 
beslut om ny politisk organisation för mandatperioden 2015-2018 samt 2014-12-15, § 9:33, 
fastställt reglemente för nämnder och styrelse, innebärande att ansvar för vård av kultur och 
fornminnen därmed åvilar den nybildade Kultur- och fritidsnämnden. 

Reservation 
Roger Johansson (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Särskilt yttrande 
Socialdemokraterna delar motionärens uppfattning att Österåkers kommun borde ta ett större 
ansvar för sina kultur- och fornminnen, vilket är något som vi framfört vid flera tillfällen och 
som vi yrkat på i budgetar vi lagt. Det finns många äldre byggnader som är i behov av 
upprustning, inte enbart föremål gömda i gravar, som kommunen borde ta hand om. 
Hembygdsföreningen gör vad de kan, men kommunen borde tydligare axla sitt ansvar. 
Hanteringen av motionen har tagit lång dd, mer än ett år, innan motionen kommer att 
behandlas i KF. Under tiden har kommunens organisation ändrats så att de föreslagna att-
satserna inte längre är möjliga att bifalla. Vi hoppas nu att den nya Kultur- och 
Fritidsnämnden nu tar tag i frågorna som berör kultur- och fornminnesvården, vi kommer att 
bevaka frågan och följa vad som händer. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Peter Nummert (RP) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2013-11-11, § 8:6, föreslagit 
att Österåkers kommun ser över ansvarsdelegering och en vårdplan för vård av kultur- och 
fornminnen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 2:12. 
- Michaela Fletchers (M) besluts förslag daterat 2015-01 -20. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-01-14. 
- Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-12-16, § 9:6. 
- Kultur- och utbildningsnämndens tjänsteudåtande daterat 2014-10-14. 
- Utdrag ur Byggnadsnämndens protokoll 2014-02-18, § 2:9. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2014-02-12. 

Forts. 

justerandes signaturer IJtdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 3:17 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att motionen 
anses besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige2014-11-07, § 8:10, fattat beslut om 
ny politisk organisation för mandatperioden 2015-2018 samt 2014-12-15, § 9:33, fastställt 
reglemente för nämner och styrelse, innebärande att ansvar för vård av kultur och fornminnen 
därmed åvilar den nybildade Kultur- och fritidsnämnden. 

Roger Johansson (RP) yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden ställer Michaela Fletchers (M) yrkande mot Roger Johanssons (RP) yrkande och 
finner att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Kultur- och utbildningsnämnden 
- SBF 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ? Utdragsbestyrkande 
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KS §3:18 Dnr. KS 2015/0068 

Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1.Godkänna Kommunstyrelsens budget 2015. 

2.Godkänna Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016-2017. 

3.Förvaltningen får i uppdrag att utveckla mätbara resultatmål med hänsyn tagen till 
Kommunfullmäktiges nya in riktnings mål och indikatorer. 

4. Kommundirektören får i uppdrag att arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till 
Kommunfullmäkdges inriktningsmål och indikatorer inom Kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. Detta ska redovisas i samband med KS:s budgetförslag för 2016. 

Särskilda yttranden 
Miljöpartiet deltar inte i beslutet om Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen. 
Anledningen till detta är att vi anser att det saknas väldigt mycket i den del som handlar om 
Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter gällande kommunens strategiska och övergripande 
miljö och hållbarhetsarbete. Bl.a. så nämns bara tre av dom 16 nationella miljömål i planen. 
Dessutom finns skrivningar om hur kommunens bebyggelseutveckling skall ske som vi 
absolut inte kan ställa oss bakom. 
Michael Solandet- (MP) 

Socialdemokraterna hänvisar till vårt eget lagda budgetförslag för 2015. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ska ta fram och besluta om budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017 
utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. 
Kommunstyrelsens nettoram för 2015 är 166 100 tkr, varav Samhällsbyggnads förvaltningens 
delar utgörs av 100 280 tkr. 

Beslutsunderlag 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 2:13. 
-Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-11. 

Deltar ej i beslutet 
Michael Solander (MP) deltar ej i beslutet. 

Forts. 

Justerandes signaturer nc r U cd rågs b e styr kan de 
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Forts. KS § 3:18 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag inklusive uppdelning av 
beslutsats 1 till två beslutsatser för budget respektive verksamhetsplan, innebärande: 
1.Godkänna Kommunstyrelsens budget 2015. 
2.Godkänna Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016-2017. 
3.Förvaltningen får i uppdrag att utveckla mätbara resultatmål med hänsyn tagen till 

Kommunfullmäktiges nya inriktningsmål och indikatorer. 

Michaela Fletcher (M) yrkar därutöver på tillkommande beslutsats enligt: 
4. Kommundirektören får i uppdrag att arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till 

Kommunfullmäkdges inriktningsmål och indikatorer inom Kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. Detta ska redovisas i samband med KS:s budgetförslag för 2016. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller 
- Kansliet 
- Kommundirektören 

Justerandes signaturer " > Utdragsbestyrkande 
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KS §3:19 Dnr. KS 2015/0068 

Verksamhetsplan och budget för Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1.Godkänna Kommunfullmäktiges budget 2015. 

2.Godkänna Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2016-2017. 

Särskilt yttrande 
Socialdemokraterna hänvisar till vårt eget lagda budgetförslag för 2015. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2015 samt verksamhetsplan 2016-
2017 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. 
Kommunfullmäktiges nettoram för 2015 är 10 550 tkr. 

Beslutsunderlag 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 2:14. 
-Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-11. 

Deltar ej i beslutet 
Michael Solander (MP) deltar ej i beslutet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag inklusive uppdelning av 
beslutsats 1 till två beslutsatser för budget respektive verksamhetsplan, innebärande: 
1.Godkänna Kommunfullmäktiges budget 2015. 
2.Godkänna Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2016-2017. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller 
- Kansliet 

Justerandes signaturer IJtdragsbestyrkande 
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KS § 3:20 Dnr. KS 2014/0338-045 

Borgensansökan från Österåkers Exploateringsfastigheter AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bevilja Österåkers Exploateringsfastigheter AB kommunal borgen på 22 000 000 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning avseende förvärv av fastigheterna Smedby 13:1, Smedby 
19:4, Smedby 19:5 samt Smedby 19:6. Borgensavgift tas ut enligt budgetbeslut i 
Kommunfullmäkdge, KF § 9:31/2014. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Österåkers Exploaterings fastighet AB (556791-2588) ansöker om kommunal borgen på 
22 000 000 kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning för att förvärva fastigheterna Smedby 
13:1, Smedby 19:4, Smedby 19:5 samt Smedby 19:6. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 2:15. 
- Ekonomienhetens tjänsteutiåtande daterat 2015-01-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande: 
1.Bevilja Österåkers Exploaterings fastigheter AB kommunal borgen på 22 000 000 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning avseende förvärv av fastigheterna Smedby 13:1, Smedby 
19:4, Smedby 19:5 samt Smedby 19:6. 
2.Borgensavgift tas ut enligt budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:31/2014. 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande avseende beslutsats 1 
och yrkar återremiss avseende beslutsats 2 med följande motivering: 
Vi vill få säkerställt att borgensavgiften är i linje med EU:s statsstödsregler och aktuell 
lagstiftning. 

Michaela Fletcher (M) reviderar sitt yrkande innebärande att de två beslutsatserna 
sammanfogas till en beslutsats då beslutspunkterna är kopplade till varandra, innebärande: 
Bevilja Österåkers Exploaterings fastigheter AB kommunal borgen på 22 000 000 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning avseende förvärv av fastigheterna Smedby 13:1, Smedby 
19:4, Smedby 19:5 samt Smedby 19:6. Borgensavgift tas ut enligt budgetbeslut i 
Kommunfullmäktige, KF § 9:31/2014. 

Forts. 

Justerandes signaturer "> Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 3:20 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer återremiss av ärendet mot att ärendet ska avgöras idag och finner att 
Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag. 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 9 ja-röster och 3 nej-röster och 1 har 
avstått. 

Kommunstyrelsen har således beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

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

Expedieras 
- Österåkers Exploateringsfastigheter AB 
- Kansliet 

Justerandes signaturer i) /rr~ Utdragsbestyrkande 



O Österåker 

OMRÖSTNINGSLISTA KS 2015-02-16, § 3:20 
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2014-2018) 

Parti LEDAMÖTER 
Namn Närvarande Ersättare I N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf X X 

FP Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand (S), 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 X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson -

Resultat 9 3 1 

ftV fkf 
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KS § 3:21 Dnr. KS 2014/0251 

Val av ledamöter till arvodesberedningen 

K© rn & n u n styre i se n § besl u t 

Till ledamöter i arvodesberedningen väljs: 
- Ritva Elg (FP), ledamot. 
- Anna Karin Eriksson (SÖ), ledamot. 

Sammanfattning 
Arvodesberedningen ska bestå av två ledamöter från (M) och två ledamöter från (S) medan 
övriga partier ska representeras med en ledamot var. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträden 2014-12-17, § 13:10 och 2015-01-12, § 1:21, valdes 
följande ledamöter till arvodesberedningen: 
- Kenneth Netterström (M), ordförande 
-Johan Boström (M), ledamot. 
- Leif Pettersson (S), ledamot. 
- Rosita Olsson-Palmberg (S), ledamot. 
- Arne Ekstrand (KD), ledamot. 
- Björn Pålhammar (C), ledamot. 
- Bert Niska (ÖP), ledamot. 
- Björn Molin (RP), ledamot. 
- Bo Lundin (MP), ledamot. 
- Bo Edlén (V), ledamot. 
- Lennart Ljungqvist (SD), ledamot. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2014-12-17, § 13:10 och 2015-01-12, § 1:21. 

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

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

Expedieras 
- De valda 
- Kansliet/Matrikeln 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:22 Dnr. KS 2015/0056 

Komplettering av Valnämndens reglemente avseende nämndens 
verksamhetsområde och ansvar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta komplettering av Valnämndens reglemente, särskilt beträffande avsnitten som gäller 
nämndens verksamhetsområde och ansvar, i enlighet med tjänstudåtande, daterat 2015-02-09. 

Sammanfattning 
Österåkers kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 9:33, anta "Reglementen för nämnder 
och styrelser i Österåkers kommun för mandatperioden 2015 — 2018". 
Vid Kommun fullmäktiges behandling av ärendet yrkades komplettering av beslutsunderlaget, i 
den del som avser Valnämndens reglemente. 
Mot bakgrund härav omfattar föreliggande förslag en komplettering av Valnämndens 
reglemente, särskilt beträffande avsnitten som gäller nämndens verksamhetsområde och 
ansvar (§§ 1-5). 

Beslutsunderlag 
-Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-02-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunkansliets tjänsteudåtande innebärande att anta 
komplettering av Valnämndens reglemente, särskilt beträffande avsnitten som gäller 
nämndens verksamhetsområde och ansvar, i enlighet med tjänstutlåtande, daterat 2015-02-09. 

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

Expedieras 
- Kansliet/ÖFS 

Juscerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:23 Dnr. KS 2015/0066 

Redovisning av statistik avseende ännu ej färdigbehandlade 
motioner samt medborgarförslag per 2015-02-04 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige noterar motionsstatistiken till protokollet om att det finns 15 väckta 
motioner som inte är färdigbehandlade per den 4 februari 2015 varav 4 är äldre än ett år. 

2. Kommunfullmäktige noterar medborgarförslagsstatistiken till protokollet om att det finns 
14 väckta medborgarförslag som godkänts för remittering och som inte är färdigbehandlade 
per den 4 februari 2015 varav 4 är äldre än ett år. 

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 modoner och medborgarförslag beredas så att 
fullmäkdge kan fatta beslut inom ett år från det att modonen/medborgarförslaget väcktes. 

Beslutsunderlag 
-Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-02-04. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall dll Kommunkansliets tjänsteudåtande innebärande att: 
1. Kommun fullmäkdge noterar motionsstatistiken till protokollet om att det finns 15 väckta 
modoner som inte är färdigbehandlade per den 4 februari 2015 varav 4 är äldre än ett år. 
2. Kommun fullmäkdge noterar medborgarförslagsstadsdken till protokollet om att det finns 
14 väckta medborgarförslag som godkänts för remittering och som inte är färdigbehandlade 
per den 4 februari 2015 varav 4 är äldre än ett år. 

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

Expedieras 
Kansliet 

Juscerandes signaturer — U td rags bestyr kan d e 
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KS § 3:24 Dnr. KS 2012/0494-100 

Svar på motion nr 31/2012 från Sara Kjernholm (MP) - Mål, plan 
och riktlinjer för barngruppernas storlek i förskolan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla motionen i enlighet med följande reviderad lydelse efter samtal med motionären: Att 
mål om personaltäthet i förskolan tas fram utifrån tillgänglig forskning, erfarenheter och 
goda exempel, samt att en plan tas fram för hur personaltätheten ska öka för att nå målen 
om cirka 5,2 barn per vuxen i enlighet med alliansens budgetförslag inom rimlig tid. 

2. Uppdraget redovisas senast december 2016. 

Reservationer 
Michael Solander (MP) och Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för 
respektive eget förslag. 

Sammanfattning 
Sara Kjernholm (MP) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2012-11-26 § 213, dnr 
KS 2012/494-100 att mål, plan och riktlinjer för barngruppers storlek i förskolan tas fram 
samt att planen ska vara helt genomförd senast 2018. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers ordförandeförslag daterat 2015-02-16 
- Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-16, utgick 
- Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2014-03-31, C 3:1. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-03-11. 
- Elisabeth Gunnars ordförandeförslag daterat 2014-03-10 
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2014-03-03, § 2:8 
- Kultur- och utbildnings förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2013-10-14 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget inklusive ändringar innebärande: 
1. Bifalla motionen i enlighet med följande reviderad lydelse efter samtal med motionären: Att 

mål om personaltäthet i förskolan tas fram utifrån tillgänglig forskning, erfarenheter och 
goda exempel, samt att en plan tas fram för hur personaltätheten ska öka för att nå målen 
om cirka 5,2 barn per vuxen i enlighet med alliansens budgetförslag inom rimlig tid. 

Michaela Fletcher (M) yrkar därutöver på en tillkommande beslutsats enligt: 
2. Uppdraget redovisas senast december 2016. 

Forts. 

Justerandes signaturer U td r ags b e sty r ka n d e 
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Forts. ICS § 3:24 

Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar enligt: 
Bifalla motionen i enlighet med följande lydelse: Att mål om barngruppernas storlek i 
förskolan tas fram utifrån tillgänglig forskning, erfarenheter och goda exempel, samt att en 
plan tas fram för hur barngrupperna ska minska. Uppdraget skall redovisas senast i december 
2016. 

Roger Johansson (RP) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Michaela Fletchers (M) yrkande mot respektive Michael Solanders (MP) 
och Ann-Christine Furustrands (S) yrkanden och finner att Kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. 
Ordföranden frågar vilket av respekuve Michael Solanders (MP) och Ann-Christine 
Furustrands (S) yrkande som ska utgöra motförslag till Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att det är Ann-Christine Furustrands (S) yrkande som ska utgöra motförslag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. 
Den som vill att Ann-Christine Furustrands (S) yrkande ska utgöra motförslag till Michaela 
Fletchers (M) yrkande röstar ja, den sorn vill att Michael Solanders (MP) yrkande ska utgöra 
motförslag röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (bilaga § 3:24a) med 3 ja-röster, 2 nej
röster och 8 har avstått. 

Kommunstyrelsen har således beslutat att Ann-Christine Furustrands (S) yrkande ska utgöra 
motförslag till Michaela Fletchers (M) yrkande 

Omröstning i huvudvoteringen ska verkställas. 

I huvudvoteringen ska den som vill bifalla Michaela Fletchers (M) yrkande rösta ja, och den 
som vill bifalla Ann-Christine Furustrands (S) yrkande, rösta nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (bilaga § 3:24b) med 8 ja-röster och 5 nej
röster. avstått. 
Kommunstyrelsen har således beslutat i enlighet med Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer U td r ags b e s ty r ka n d e 



O Österåker 

OMRÖSTNINGSLISTA KS 2015=02-16, § 3:24a 
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2014-2018) 

Parti LEDAMÖTER 
Namn Närvarande Ersättare I N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

FP Mathias Lindow, 1 :e vice ordf X X 

FP Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand (S), 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 X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson -

Resultat 3 2 8 

tflf 



o Österåker 

OMRÖSTNINGSLISTA KS 2015=02-16, § 3:24b 
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2014-2018) 

Parti LEDAMÖTER 
Namn Närvarande Ersättare 1 N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf X X 

FP Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

S Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

ERSÄTTARE 

M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson -

Resultat 8 5 

AcF 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS § 3:25 Dnr. KS 2015/0079 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller 
tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2012-01 -
23, § 15). 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. 

Beslut fattade av Samhällsbyggnads förvaltningen 2014-12-19 - 2015-02-09. 

Avskrivna fordringar juli - december 2014, ekonomichef. 

Anställning av enhetspersonal under perioden oktober - december 2014, personalchef. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer LJtdragsbestyrkande U 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS § 3:26 Dnr. KS 2014/0060-045 

Borgensansökan från Armada Bostäder AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bevilja Arrnada Bostäder AB kommunal borgen på 33 963 032 kr att erbjudas som säkerhet 
vid upplåning avseende fastigheterna Berga 11:71, Berga 11:72, Berga 6:320, Berga 6:321 samt 
Berga 6:43, Borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:31 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Armada Bostäder AB ansöker om kommunal borgen på 33 963 032 kr att erbjudas som 
säkerhet vid upplåning för att ersätta dagens befintliga pantbrevslån. De berörda fastigheterna 
är; Berga 11:71, Berga 11:72, Berga 6:320, Berga 6:321 samt Berga 6:43. 

Beslutsunderlag 
-Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2014-12-05, reviderat 2015-02-16. 
-Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2015-02-09,§ 1:9, återremitterat 
-Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-01-12, § 1:16 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:17 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag inklusive 
revidering så att de två beslutsatserna sammanfogas till en beslutsats då beslutspunkterna är 
kopplade till varandra, innebärande: 
Bevilja Armada Bostäder AB kommunal borgen på 33 963 032 kr att erbjudas som säkerhet 
vid upplåning avseende fastigheterna Berga 11:71, Berga 11:72, Berga 6:320, Berga 6:321 samt 
Berga 6:43. Borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:31 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag med motivering att ärendets handlingar ej är 
kompletta. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Michaela Fletchers (M) yrkande mot Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Michaela Fletchers (NI) 
yrkande. 
Foits. 

år 2014. 

år 2014. 

Justerandes signaturer Aa- Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

Forts. KS § 3:26 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill bifalla Michaela Fletchers (M) yrkande 
rösta ja, och den som vill bifalla Ann-Christine Furustrands (S) yrkande, rösta nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Kommunstyrelsen har således beslutat i enlighet med Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



G Österåker 

OMRÖSTNINGSLISTA KS 2015-02-16, § 3:26 
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2014-2018) 

Parti LEDAMÖTER 
Namn Närvarande Ersättare I N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf X X 

FP Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

ERSÄTTARE 

M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson -

Resultat 7 6 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS § 3:27 Dnr. KS 2014/0061-045 

Borgensansökan från Armada Mellansjö AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bevilja Armada Mellansjö AB kommunal borgen på 8 338 301 kr att erbjudas som säkerhet 
vid upplåning avseende fastigheterna Dragboda 1:28, Mellansjö 3:8 samt Storström 1:6. 
Borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:31 år 2014. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Armada Bostäder AB ansöker om kommunal borgen på 8 338 301 kr att erbjudas som 
säkerhet vid upplåning för att ersätta dagens befintliga pantbrevslån. De berörda fastigheterna 
är; Dragboda 1:28, Mellansjö 3:8 samt Storström 1:6. 

Beslutsunderlag 
-Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2014-12-05, reviderat 2015-02-16. 
-Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2015-02-09,§ 1:8, återremitterat 
-Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-01-12, § 1:15 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:16 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag inklusive 
revidering så att de två beslutsatserna sammanfogas till en beslutsats då beslutspunkterna är 
kopplade til1 varandra, innebärande: 
Bevilja Armada Mellansjö AB kommunal borgen på 8 338 301 kr att erbjudas som säkerhet 
vid upplåning avseende fastigheterna Dragboda 1:28, Mellansjö 3:8 samt Storström 1:6. 
Borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:31 år 2014. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag med motivering att ärendets handlingar ej är 
kompletta. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Michaela Fletchers (M) yrkande mot Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Michaela Fletchers (M) 
yrkande. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

Forts. ICS § 3:27 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill bifalla Michaela Fletchers (M) yrkande 
rösta ja, och den som vill bifalla Ann-Christine Furustrands (S) yrkande, rösta nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Kommunstyrelsen har således beslutat i enlighet med Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer - Utdragsbestyrkande 



O Österåker 

OMRÖSTNINGSLISTA KS 2015-02-16, § 3:27 
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2014-2018) 

Parti LEDAMÖTER 
Namn Närvarande Ersättare I N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

FP Mathias Lindow, 1 :e vice ordf X X 

FP Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

ERSÄTTARE 

M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson -

Resultat 7 6 

W- Mr 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS § 3:28 Dnr. KS 2015/0251-102 

Övriga val (Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-ÅU), 
Integrationsrådet samt Referensgrupp översiktsplan) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lars Nilsson (ÖP) entledigas från uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsens 
planarbetsutskott (Plan-AU). 

2. Lennart Berneklint (ÖP) väljs till ersättare i Kommunstyrelsens planarbetsutskott 
(Plan-AU). 

3. Kristina Lemon (C) väljs till ledamot i Integrationsrådet. 

4. Nedanstående personer väljs till ledamöter i referensgrupp översiktsplan: 
Mats Höjbrandt (M) 
Sven Hugosson (FP) 
Börje Löfvén (C) 
Mikael Ottosson (KD) 
Lennart Berneklint (ÖP) 
Mats Larsson (S) 
Vakant (RP) 
Vakant (MP) 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
Karl Johansson (SD) 
Vakant (SÖ) 

5. Vakanta platser i referensgrupp översiktsplan bordläggs. 

Sammanfattning 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-12 utsågs ledamöter till Kommunstyrelsens 
planarbetsutskott (Plan-AU). Vakant plats för (C) i Integrationsrådet ska tillsättas. 
Därutöver ska val till referensgrupp med representanter från alla partier i fullmäktige för 
framtagande av ny översiktsplan, ske. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2014-03-31, § 3:1. 

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

Foits. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



G Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

Foits. KS § 3:28 

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

Expedieras 
- Valda personer 
- Kansliet/Matrikeln 

Justerandes signaturer ^ v j ' Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS § 3:29 Dnr. KS 

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 2014-12-19 - 2015-02-09. 

- Remiss, Länsstyrelsen i Stockholm, Ansökan om tillstånd till skyddsjakt efter vitkindad gås 
på Österåkers golfbana, 2014-10-30. 
- Remiss, Länsstyrelsen i Stockholm, Ansökan om tillstånd till skyddsjakt efter vitkindad gås 
inom fastigheten Svartgam 2:6, Österåkers kommun, 2014-10-30. 
- Remiss, Länsstyrelsen i Stockholm, Ansökan till skyddsjakt efter vitkindad gås inom 
fastigheten Svinninge 7:6, Österåkers kommun, 2014-11-12. 
- SOU, En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, 
2014-11-24. 
- Revisorerna i Österåkers kommun, Granskning av behörighetshantering, 2014-12-02. 
- Protokoll, AB Vårljus, 2014-12-03. 
- Ansökan om tillstånd att använda lätt svävare, Länsstyrelsen, 2014-12-03. 
- Tjänsteutlåtande, Täby kommun, Peng till leverantör inom social omsorg 2015, 2014-12-05. 
- Meddelande, SKL, Överenskommelse om stöd riktade till insatser inom området psykisk 
ohälsa 2015, 2014-12-12. 
- Ansökan om dllstånd för svävare, Länsstyrelsen, 2014-12-09. 
- Öppna jämförelser Energi och klimat 2014, SKL. 2014-12-09. 
- Missiv, Förslagt till handlingsplan för vattenarbetet i Täby kommun, 2014-12-16. 
- Protokoll, Storstockholms brandförsvar, 2014-12-16. 
- Utdrag ur protokoll, Stockholms läns landsting, § 178, Mål och budget för år 2015 och plan 
för åren 2016 - 2017. 2014-12-16-17. 
- Cirkulär 14:60, SKL, Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare, 2014-12-

- Rekommendation, KSL, Rekommendation att publicera datamängder som öppna data. 2014-
12-18. 
- PM, MSB, Årsuppföljning 2014 av kommunernas arbete enligt LEH. 2014-12-18. 
- Stockholmsregionens Försäkring AB, Försäkringspremier 2015, 2014-12-19. 
- E-post, Trafikverket, Statlig med finansiering 2015. 2014-12-19. 
- Ekonomirapporten, SKL, 2014-12-19. 
- Cirkulär 14:49, SKL, Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal. 
2014-12-19. 
- Länsstyrelsen i Stockholm, Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté, sammansättning fr.o.m. 
1/1 2015. 2014-12-19. 
- E-post avseende väg 1005 och Svinninge vägen 70-72. 2014-12-19. 
- Cirkulär 14:59, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2014 - 2018. 2014-12-19. 
- Cirkulär 14:61, SKL, Redovisningsfrågor 2014 och 2015. 2014-12-19. 

18. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

ö Österåker 

Forts. KS § 3:29 

- KSL, Avgift till Kommunförbundet Stockholms län för 2015. 2014-12-19. 
- Uppsägelse av överenskommelse, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Uppsägning av 
Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om 
Webcare. 2014-12-22. 
- Cirkulär 15:2, SKL, Utfall i utjämningssystemen 2015. 2015-01-09. 
- Cirkulär 15:3, SKL, Slutligt utfall av 2013 års kommunala fastighetsavgift och prognos 
föråren 2014 och 2015. 2015-01-09. 
- SKL, Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla 
medborgardialogen. 2015-01-13. 
- Rapport från kommunens representant i Täby-Österåkers Civilförsvarsförening -TÖCff-
avseende 2014. 2015-01-12. 
- Avsiktsförklaring avseende Käppalaanslutning, Roslagsvatten AB. 2015-01-15. 
- Beslut, Sjöfartsverket, Ansökan om förbud mot brytande av isränna genom Staveström, 
Österåkers kommun. 2015-01-16. 
- Ansökan om tillstånd för svävare, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015-01-16. 
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholm, Tillstånd enligt reservationsföreskrifterna samt 
strandskyddsdispens för luftledning på fastigheten Husarö 1:48 i Finnhamns naturreservat, 
Österåkers kommun, 2105-01-16. 
- Remiss, Finansdepartementet, PM Andrad inkomstutjämning för kommuner och landsting. 
2015-01-16. 
- Kommerskollegium, Årsrapportering till Europeiska kommissionen om svenska 
myndigheters tillämpning av EU:s varuförordning (764/2008). 2015-01-19. 
- Utdrag ur Socialnämndens protokoll 2015-01-22, § 2:5, Socialnämndens verksamhetsplan 
2015-2016, budget 2017. 
- Meddelande, SKL, Överenskommelse med Verket för innovationssystem (VINNOVA) om 
stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet 2015 - 2017. 2015-01-23. 
- Meddelande, SKL, Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten -
överenskommelse för år 2015 mellan staten och Sveriges kommuner och landsting. 2015-01-
23. 
- Brev, Trafikförvaltningen, Startmöte för samråd om det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. 2015-01-26. 
- Cirkulär 15:4, SKL, Övergång av verksamhet. 2015-01-27. 
- Naturvårdsverket, Remiss av underrättelse enligt Esbokonventionens protokoll, gällande 
Finlands åtgärdsprogram för havsmiljön enligt EU:s marina direktiv (2008/56/EG), inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning. 2015-01 -27. 
- Brev, Angående NCC:s anläggning utefter Seglarvägen, Åkersberga. 2015-01-27. 
- Ansökan om tillstånd för cykeltävling söndagen den 3 maj 2015. 2015-01-28. 
- Brev, Statens haverikommission, Kommunernas skyldighet att underrätta Statens 
haverikommission om inträffade olyckor och tiilbud. 2015-01-29. 
- Utdrag ur Produktionsstyrelsen protokoll 2015-01-29, § 1:4, Budget 2015, samt 
Verksamhetsplan för 2015. 
- Inbjuda, SKL, Demokratidagen den 14 april 2015. 2015-01-29. 
- Remiss, Naturvårdsverket, Avseende EU:s varuförordning. 2015-01-29. 
- Cirkulär 15:5, SKL, Gävle tingsrätts dom i mål T 1631-13, avskedad ambulanssjuksköterska. 
2015-01-30. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

Forts. KS § 3:29 

- Inbjudan till konferens, SKL, Det kommunala planeringsansvaret. 
- Remiss, Riksantikvarieämbetet, Förslag till ändring av skyddsbestämmelser för Siarö fort, 
Kyrkogårdsön 1:1, Österåkers kommun, Stockholms län. 2015-02-02. 
- Postlistor för vecka 51 - vecka 6. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer 

UV 
Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS § 3:30 Dnr. KS 

Kommundirektören informerar 

-Kommundirektören deltar på samtliga beställarnämnder och utförarnämnden som ett led i 
uppdraget att implementera den nya styrmodellen för beställare/utförare. 
-Arbetet med att ta fram en kommungemensam målstyrningsmodell som bygger på 
kommunfullmäktiges mål och indikatorer. Målstyrningsmodellen ska vara underlag för 
samtliga nämnders arbete med mål. Samtliga förvaltningschefer, ekonomichef och 
chefsekonom deltar i arbetet. Flera arbetsgrupper beräknas att tillsättas. 
-Beslut är taget om att dela nuvarande kultur- och utbildningsförvaltningen till en 
skolförvaltning och en kultur- och fritidsförvaltning. Det innebär att två förvaltningschefer ska 
rekryteras. 
Tjänsten som kulturchef upphör. Ansvaret för dessa arbetsuppgifter läggs på ny tjänst som 
förvaltningschef för kultur-och fritidsförvaltningen. 
-Beslut är taget om att nuvarande tillväxt- och marknadsenhet upphör. Näringslivsenheten 
ändras till en näringslivs- och utvecklingsenhet, en näringslivs- och utvecklingsdirektör ska 
rekryteras. Turismdelen läggs ner, ansvaret för turistbyrån läggs på kommunikationsenheten 
och ansvaret för strategiska besöksnäringsfrågor läggs på näringslivs- och 
utvecklingsenheten. Det innebär att näringslivs- och utvecklingsenheten, upphandlingsenheten 
och kommunikationsenheten blir direkt underställda kommundirektören. 

Expedieras 
Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


