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0 Österåker 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
FP Mathias Lindow, l: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 - Hans J. 

RP Roger Johansson X 
MP Michael Solander X 
V Andreas Lennkvist-Manriquez X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 
M Conny Söderström -
M Christina Funhammar X 
M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 
S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 
MP Jonas Jonsson X 

Övriga närvarande Funktion 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 
Katarina Leinar Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 
Kent Guilberg Samhällsbyggnadschef 
Charlotte Hedlund Översiktsplanerare 
Helena Cronberg Kommunikationschef 
Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 
Kalle Johansson Adjungerad (SD) 
Fredrik Zethraeus Sekreterare 

Justerandes signaturer Y\SP Utdragsbestyrkande 
w /M 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS §5:1 

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Ärende som tillkommer 
Ärende "Svar över yttrande - Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet avseende 
deponering av inert avfall mm på fastigheten Rockelsta 4:1 i Vallentuna kommun" blir 
nummer 36 på dagordningen. Tidigare nummer 36 blir nummer 37. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS § 5:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Anas Abdullah (S) utses till justerare. Protokollet justeras senast den 13 april 
2015, kl. 14.00, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) föreslår Anas Abdullah (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast den 13 april 2015, kl. 14.00, kommunkansliet. 

Information 
- Shula Gladnikoff och Mikael Engström informerar om STONOs verksamhet och framtida 
projekt. 

- Tomas Adolphson, Roslagsvatten, informerar om Käppalaprocessen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS § 5:3 Dnr. KS 2014/0141 

10-årig underhållsplan för det kommunala vägnätet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

Uppdraget om en 10 årig underhållsplan för vägnätet är slutredovisad. Resultaten kommer att 
hanteras i den ordinarie budgetprocessen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att i budgetarbetet för 2016 -18 redovisa en 
handlingsplan i enlighet med rapporten om beläggningstillståndet. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnads förvaltningen fick i budgetbeslutet för 2014 ett uppdrag att ta att ta fram en 
10 årig underhållsplan för kommunala vägnätet. En inventering och tillståndsbcdömning av 
vägnätet har utförts och en rapport om beläggningstillståndet har tagits fram. Materialet har 
bearbetats och lagts in i en databas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 2:3. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-03-04. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 
Uppdraget om en 10 årig underhållsplan för vägnätet är slutredovisad. Resultaten kommer att 
hanteras i den ordinarie budgetprocessen. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Samhällsbyggnads förvaltningen uppdras att i budgetarbetet för 2016 -18 redovisa en 
handlingsplan i enlighet med rapporten om beläggningstillståndet. 

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

Expedieras 
- SBF 

/I A Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS §5:4 Dnr. KS 2015/0088 

Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL-
trafiken 2015/2016 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Remissvar angående trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 godkänns. 
Trafikförändringarna bedöms innebära främst förbättringar för kollektivtrafikresenärerna i 
form av bättre passning mellan tåg och buss och tydligare lokaltrafiknät. 

2. Remissvaret kompletteras med att buss 621 ska passera Östanå färjeläge. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fått en remiss från Trafikförvaltningen angående de 
trafikförändringar som föreslås för 2015/2016. Ingen av de föreslagna ändringarna som berör 
Österåkers Kommun är av den karaktären att det innebär påtaglig försämring av 
kollektivtrafiken. Kommunen har sammanställt synpunkter i ett skriftligt remissvar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 2:4. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-09, reviderat 2015-03-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
remissvar angående trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 godkänns. 
Trafik förändringarna bedöms innebära främst förbättringar för kollektivtrafikresenärerna i 
form av bättre passning mellan tåg och buss och tydligare lokaltrafiknät. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att remissvaret kompletteras med att buss 
621 ska passera Östanå färjeläge. 

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

Expedieras 
- Landstinget, Trafikförvaltningen (SL) 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS § 5:5 Dnr. KS 2015/0081-249 

Reviderad taxa för kart- och mätenhetens verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna ny taxa enligt bilaga 1 för kart- och mätenhetens verksamhet att börja gälla fr.o.m. 
2015-06-30. 

Sammanfattning 
Beslut om gällande taxa togs i Kommunfullmäktige våren 2009 och har därefter uppräknats 
enligt kpi. 
Sommaren 2014 infördes så kallade Attefallshus som berörs av nya bygglovsregler och därmed 
också nya krav på kartor för bygganmälan. Dessa kartor behöver i vissa fall redovisa VA-
anslutningar men behöver inte redovisa plangränser. Strandskyddslinjen ska alltid redovisas. 

Tidigare har primärkartan endast redovisat plangränser om bygglovssökande har begärt det. 
Nu finns ett uttryckligt önskemål från bygglovsinspektörerna att plangränserna alltid ska 
redovisas inom planlagt område. 
Ovanstående varianter av primärkartan finns inte redovisade i nu gällande taxa. 

Sedan 2009 har personalkostnaderna ökat i högre grad än inflationen och kpi varför 
timkostnaderna som redovisas i taxan föreslås ökas med 5%. Detta slår även igenom på övriga 
produkter i taxan eftersom timkostnaderna ingår i dessa. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 2:5. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
godkänna ny taxa enligt bilaga 1 för kart- och mätenhetens verksamhet att börja gälla fr.o.m. 
2015-06-30. 

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

Expedieras 
- SBF 
- Controller/SBF 
- Kansliet/ÖFS 

AJ i usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS § 5:6 Dnr. KS 2015/0069-251 

Exploateringsavtal för Pilstugetomten västra, Hagby 1:5 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

Exploateringsavtal för Pilstugetomten västra, Hagby 1:5, godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-04 att ge Samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Pilstugetomten västra. Detaljplaneförslag för Pilstugetomten 
västra finns upprättat inför antagande och omfattar en yta om 3,3 ha som planläggs för handel, 
lättare industri, kontor samt försäljning av drivmedel. 

Ett exploateringsavtal har tagits fram tillsammans med exploatören Österåkers Golf AB, tänkt 
köpare av exploateringsområdet, Aftén Fastigheter AB samt Österåkersvatten AB. Syftet med 
exploateringsavtalet är att reglera parternas åtaganden samt ansvar för genomförandet av 
detaljplanen för Pilstugetomten västra. Exploateringsavtalet reglerar bland annat VA-
anslutning, Österåkersvatten ABs övertagande av tryckspillvattenledning samt bidrag till 
projektering och utbyggnad av planerad lokalgata. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 2:6. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-09, reviderad 2015-03-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
exploateringsavtal för Pilstugetomten västra, Hagby 1:5, godkänns. 

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 2015-03-30 

KS § 5:7 Dnr. KS 2014/0088-214 

Detaljplan för Pilstugetomten västra, Hagby 1:5 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Detaljplan för Pilstugetomten västra, Hagby 1:5, antas. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-04 att ge Samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Pilstugetomten västra. Detaljplaneförslag för Pilstugetomten 
västra finns upprättat inför antagande och omfattar en yta om 3,3 ha som planläggs för handel, 
lättare industri, kontor samt försäljning av drivmedel. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 2:7. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-11, reviderad 2015-03-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
detaljplan för Pilstugetomten västra, Hagby 1:5, antas. 

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 2015-03-30 

KS § 5:8 Dnr. KS 2015/0089-253 

Upprätta köpeavtal för försäljning av mark, del av Runö 7:108 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att Samhällsbyggnads förvaltningen upprättar köpeavtal för 
försäljning av del av fastigheten Runö 7:108 för etablering av handelsverksamhet. 

Sammanfattning 
Efter förfrågan från Aftén Bil AB (bilförsäljning på grannfastigheten) om möjlighet att utöka 
sina lokaler och ytor upprättade kommunen en ny detaljplan för Runö 7:111 och del av Runö 
7:108. Den nya detaljplanen, som antogs 2013-02-04, medger handel och bilservice. En 
värdering av den obebyggda marken utfördes av en oberoende fastighetsvärderare (Forum 
fastighetsekonomi). Försäljningsprocessen avstannade dock och någon försäljning skedde 
aldrig. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 2:8. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Kommunstyrelsen godkänner att Samhällsbyggnads förvaltningen upprättar köpeavtal för 
försäljning av del av fastigheten Runö 7:108 för etablering av handelsverksamhet. 

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 2015-03-30 

KS § 5:9 Dnr. KS 2015/0106-251 

Principer för exploateringsavtal i Svinninge 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen ska för de fastigheter i Svinninge som i en ny detaljplan får tre 
eller fler nya byggrätter upprätta exploateringsavtal som reglerar att ett exploateringsbidrag till 
kommunen ska utgå när detaljplanen vunnit laga kraft. Exploateringsbidraget ska baseras på 
hur många nya byggrätter som möjliggörs inom fastigheten så att tre nya byggrätter för 
enfamiljshus ger trettiotusen kr, fyra nya byggrätter ger fyrtiotusen kr, fem nya byggrätter ger 
femtiotusen kr osv. För byggrätter som avser annan bebyggelse än enfamiljshus ska 
exploateringsbidragets storlek viktas. 

Sammanfattning 
Fördelning av kostnader för allmänna anläggningar (gata, GC-.väg) ska ske efter skälig och 
rättvis grund, vilket innebär att skälig fördelning ska ske mellan hela skattekollektivet i 
Österåker och de enskilda fastigheter inom aktuellt område som bedöms ha störst nytta av 
tillkommande byggrätter. I Svinninge planprogram som godkändes av kommunfullmäktige 
2005-12-19 angavs att kommunens kostnader för de allmänna anläggningarna i området delvis 
skulle täckas genom exploateringsbidrag från de större exploateringarna inom Svinninge. 
Praxis i kommunens detaljplanearbete är att med större exploateringar menas de fastigheter 
som får tre eller fler nya byggrätter medgivna i ny detaljplan. Denna praxis har använts under 
hela detaljplanearbetet hittills. Exploateringsbidragens andel av den totala 
investeringskostnaden i Svinninge bedömdes vid projektets början motsvara ca 4% av 
kostnaden. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 2:9. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Samhällsbyggnads förvaltningen ska för de fastigheter i Svinninge som i en ny detaljplan far tre 
eller fler nya byggrätter upprätta exploateringsavtal som reglerar att ett exploateringsbidrag till 
kommunen ska utgå när detaljplanen vunnit laga kraft. Exploateringsbidraget ska baseras pä 
hur många nya byggrätter som möjliggörs inom fastigheten så att tre nya byggrätter för 
enfamiljshus ger trettiotusen kr, fyra nya byggrätter ger fyrtiotusen kr, fem nya byggrätter ger 
femtiotusen kr osv. För byggrätter som avser annan bebyggelse än enfamiljshus ska 
exploateringsbidragets storlek viktas. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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O Österåker 

Forts. KS § 5:9 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer ^ ̂  ̂ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS § 5:10 Dnr. KS 2015/0084-214 

Upprätta förslag till detaljplan för Smedby 19:227 m.fl. 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen far i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Smedby 
19:227 m.fl. 

Sammanfattning 
Bakgrund till planuppdraget är det beslut om positivt planbesked för fastigheterna Smedby 
19:227 och 19:555 som lämnats sedan tidigare. Uppdraget avser planläggning inom del av 
Hacksta verksamhetsområde ca 700 meter norr om Åkersberga centrum. Ärendet innebär att 
ändra gällande detaljplanebestämmelser från småindustri till bostadsbebyggelse i form av 
flerbostadshus. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 2:10. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-03, reviderad 2015-03-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Smedby 
19:227 m.fl. 

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 2015-03-30 

KS §5:1 I Dnr. KS 2014/0258 

Svar på medborgarförslag nr 8/2014 - Anläggande av park i 
Akersberga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det pågående arbetet med Program för 
Akersberga stad - centrumområdet. 

Särskilt yttrande 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande. 
Vi delar motionärens uppfattning om att Akersberga skall vara grön och blomstrande och att 
det skall finnas grönområden som till exempel park och med parklek. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget inkommit till Österåkers kommun den 5 september 2014 framförs 
önskemål om fler parker och grönt i Akersberga gärna "en park med träd, blommor, 
buskar, damm, fontän, vattenfall mm i området mellan Alceahuset och de gula husen på 
Skolvägen". Om inte det går så önskas en större park någon annanstans i Akersberga. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 2:12. 
- Michaela Fletchers (M) ord förande förslag daterat 2015-03-04. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det pågående arbetet med Program för 
Akersberga stad — centrumområdet. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- SBF 
- Kansliet 

justerandes signaturer ^~y Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS §5:12 Dnr. KS 2015/0055-422 

o o 

Åkerströmmens Vattenvardsamverkan - Avtal om samverkan kring 
vattenvård, komplettering av plattform för samverkan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet mellan kommunerna i Åkerströmmens 
Vattenvårdsamverkan med bl.a. deltagaravgift om 150 tkrper år. 

2. Deltagaravgiften ska belasta Kommunstyrelsens budget från och med 2015. 

Sammanfattning 
En plattform för samverkan inom Åkerströmmens avrinningsområde beslutades under 2013 
av Vallentuna och Österåkers kommuner. Delar av Sigtuna samt Norrtälje kommuner ligger 
också inom avrinningsområdet men kommunerna hade då inte personella möjlighet att aktivt 
delta i arbetet. 
Vattenvårdsamverkans syfte är att utifrån ett gemensamt synsätt och gemensamma mål 
prioritera och föreslå kostnadseffektiva åtgärder för vattenvården inom Åkerströmmens 
avrinningsområde. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 2:13. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlå tände daterat 2015-03-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet mellan kommunerna i Åkerströmmens 
Vattenvårdsamverkan med bl.a. deltagaravgift om 150 tkr per år. 
2. Deltagaravgiften ska belasta Kommunstyrelsens budget från och med 2015. 

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

A-A 

Expedieras 
- Norrtälje kommun 
- Sigtuna kommun 
- Vallentuna kommun 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS §5:1 3 Dnr. KS 2015/0077-422 

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns 
vattendistrikt 

Kommunstyrelsens beslut 

Tillstyrka Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsplan för Norra Östersjöns Vattendistrikt (ert dnr 537-5058-14) och överlämna 
synpunkter enligt PM 2015-03-02, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Vattenmyndigheten för norra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag till 
förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för perioden 2015-2021. För varje 
åtgärdsområde finns ett mera detaljerat program som beskriver ansvarsfördelning, kostnader, 
miljönytta och tidsplan. Samrådet pågår fram till den 30 april och beslut om ny 
förvaltningsplan tas i december 2015. När Vattenmyndigheten har beslutat om 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer innebär det ett bindande åtagande 
för kommunen att arbeta enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 2:14. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
tillstyrka Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsplan för Norra Östersjöns Vattendistrikt (ert dnr 537-5058-14) och överlämna 
synpunkter enligt PM 2015-03-02, bilaga 1. 

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

Expedieras 
- Vattenmyndigheten för norra Östersjöns vattendistrikt 
- SBF 

Justerandes signaturer vjV Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS § 5:14 Dnr. KS 2015/0095-409 

Anläggningsavgift i VA-taxa 2015, Österåkersvatten AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. VA-anläggningstaxan höjs med 20 %. 

2. Österåkersvatten AB:s styrelse får i uppdrag att genomföra höjningen av anläggningstaxan 
från och med 2015-07-01. 

3. Österåkervatten AB:s styrelse får i uppdrag att göra redaktionella förändringar av VA-taxan. 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
Miljöpartiet anser att en stor del av de skenande investeringskostnaderna för Roslagsvatten 
beror på majoritetens många gånger huvudlösa exploateringar långt från annan bebyggelse. 
Vi anser att förtätning skall gälla i första hand, dels för att hålla nere investeringskostnaderna 
för VA kollektivet men också som en del av en miljömässig hållbar bebyggelseutveckling. 
Michael Solander (MP) 

Ann-Chrisune Furustrand (S) biträder Michael Solanders (MP) särskilda yttrande. 
Andreas Lennkvist-Manriquez (V) biträder Michael Solanders (MP) särskilda yttrande. 

Sammanfattning 
Österåkersvattens styrelse bedömer att en höjning av anläggningsavgiften i VA-taxan är 
nödvändig för att möta de stora investeringskostnader man står inför. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 2:15. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-02-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. VA-anläggningstaxan höjs med 20 %. 
2. Österåkersvatten AB:s styrelse får i uppdrag att genomföra höjningen av anläggningstaxan 
från och med 2015-07-01. 
3. Österåkervatten AB:s styrelse får i uppdrag att göra redaktionella förändringar av VA-taxan. 

Forts. 

usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

Forts. KS § 5:14 

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

Expedieras 
- Österåkersvatten AB 
- SBF 
- Kansliet/ÖFS 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS §5:15 Dnr. KS 2015/0136 

Utreda förutsättningar för anläggande av en rackethall i Österåkers 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Utreda förutsättningarna för anläggande av en rackethall i Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
I Österåkers kommun finns det i huvudsak tre olika racketsporter i organiserad form, både 
som barn- och ungdomsverksamhet och som motionsverksamhet. Dessa olika racketsporter 
är tennis, bordtennis och badminton. Både bordtennis och badminton är idrotter som tar upp 
tider i hallar som egentligen bäst är lämpade för lag- och bollsporter. 
För att beslut ska kunna fattas kring byggandet av en rackethall behövs en förstudie som 
definierar behov, funktion och placering. Även driftsform, markförhållanden samt reella 
projekteringskostnader behöver beaktas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-03-20. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 2:17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att utreda 
förutsättningarna för anläggande av en rackethall i Österåkers kommun. 

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

A-A 

Expedieras 
- Fastighetsekonom 
- Sakkunnig idrott och fritid 
- SBF 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS § 5:16 Dnr. KS 2015/0138 

Försäljning av fastigheterna Hacksta 2:151 och Hacksta 2:159 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna att Armada Fastighets AB via dotterbolag avyttrar fastigheterna Hacksta 2:151 
och 2:159 genom bolagsförsäljning till ett underliggande värde om 47 000 000 kr. 

2. Innan försäljning sker skall Kommunstyrelsen besluta om nytt hyresavtal mellan 
fastigheternas köpare och Österåkers kommun. 

3. Eventuellt borgensåtagande från Österåkers kommun ska upphöra vid försäljning. 

Reservation 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar en reservation 
Österåkers medborgare har sedan länge väntat på en ny idrottsarena på den ska 
"Röllingbytomten". 
Vi är mycket angelägna om att arenan byggs utifrån kommunens och dess medborgares 
behov. Vi anser därför att Österåkers kommun skall behålla rådigheten över marken, och över 
genomförandeprocessen av den nya idrottsarenan. Vi anser att det mest ekonomiskt stabila för 
Österåkers kommun och medborgarna är att Österåkers även i fortsättningen står som ägare 
till befintliga idrottsarenor. Vi förespråkar att kommunen skall vara en stark ägare. Huruvida 
kommunen också skall driva de verksamheter som den äger anser vi kan diskuteras och här-
kan en prövning av marknaden ske för att få ut det mest optimala för varje skattekrona. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Armada Fastighets AB äger genom dotterbolag fastigheterna Hacksta 2:151 och Hacksta 
2:159. Armadas styrelse har beslutat att sälja nämnda fastigheter och behöver därför 
Kommunfullmäktiges godkännande enligt gällande ägardirektiv. En försäljning av de båda 
fastigheterna föreslås till marknadsvärdet 47 000 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
1. Godkänna att Armada Fastighets AB via dotterbolag avyttrar fastigheterna Hacksta 2:151 & 
2:159 genom bolags försälj ning till ett underliggande värde om 47 000 000 kr. 
2. Innan försäljning sker skall Kommunstyrelsen besluta om nytt hyresavtal mellan 
fastigheternas köpare och Österåkers kommun. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

Forts. KS § 5:16 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att eventuellt borgensåtagande från 
Österåkers kommun ska upphöra vid försäljning. 

Arne Ekstrand (KD biträder Michaela Fletchers (M) yrkanden. 

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

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

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

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

A-A 

Expedieras 
- Armada Fastighets AB 
- Fastighetsekonom 
- Ekonomi 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-03-30, §5:16 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J 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, 2:e vice ordf X X 

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson - Hans J. 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 -

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

// 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS § 5:17 Dnr. 2015/0080-140 

Samverkansöverenskommelse Business Österåker - Näringslivsdag 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna samverkansöverenskommelsen Business Österåker. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har sedan 2013 initierat Business Österåker, en näringslivsdag för 
företagare i kommunen. Aktiviteten genomförs i samverkan med företagare. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:3. 
- Kommunstyrelsens kontor, Näringslivs- och utvecklingsenheten, tjänsteutlåtande daterat 
2015-03-10. ' 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att godkänna 
samverkansöverenskommelsen Business Österåker. 

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

Expedieras 
- Kommunstyrelsens kontor, Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



G Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS § 5:18 Dnr. KS 2015/0041-141 

Slutredovisning av projekt Omvårdnadslyftet 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna slutredovisning av projekt Omvårdnadslyftet. 

Sammanfattning 
Omvårdnadslyftet är ett projekt rörande kompetensutveckling inom vård- och omsorg som 
har pågått under två års tid. Detta i samverkan inom Stockholm Nordost samt Lidingö. 
Finansieringen har skett genom statsbidrag. Totalt har det inneburit att 199 deltagare har fått 
titeln undersköterska samt att ytterligare 291 deltagare har påbörjat utbildningen och beräknas 
avsluta densamma under det kommande året. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:4. 
- Kommunstyrelsens kontor, Näringslivs- och utvecklingsenheten, tjänsteutlåtande daterat 
2015-03-10. ' 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande godkänna 
slutredovisning av projekt Omvårdnadslyftet. 

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

Expedieras 
- Kommunstyrelsens kontor, Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS § 5:19 Dnr. KS 2013/0396-141 

Lärlingsplatser i samarbete inom Stockholm Nordost 

Kommunstyrelsens beslut 

Arbetet med att utveckla samarbetet gällande lärlingsplatser fortsätter inom ramen för 
Stockholm Nordost (STONO). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 2013-11-11, i KF § 8:5 att uppdra till Kommunstyrelsen 
att utreda möjligheten för lärlingsplatser i samarbete inom Stockholm Nordost i syfte att 
minska ungdomsarbetslösheten. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:5. 
- Kommunstyrelsens kontor, Näringslivs- och utvecklingsenheten, tjänsteutlåtande daterat 
2014-08-12, rev. 2015-02-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att arbetet 
med att utveckla samarbetet gällande lärlingsplatser fortsätter inom ramen för Stockholm 
Nordost (STONO). 

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

Expedieras 
- Stockholm Nordost 
- Kommunstyrelsens kontor, Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS § 5:20 Dnr. KS 2014/021 I 

Svar på medborgarförslag nr 6/2014 - Parkour i Österåkers 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslag nr 6/2014 Parkour i Österåkers kommun anses besvarad med att det 
egentligen inte förutsätter någon speciell utrustning att träna Parkour, utan att detta kan ske i 
stadsmiljön eller kommunala anläggningar där det finns utrustning i form av mattor, plintar 
och dylikt. 

Sammanfattning 
I ett mcdborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun den 24 juni 2014 förslås att en 
parkourpark eller hall anläggs för att utöva Parkour i Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:6. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-03-10. 
- Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet vid sammanträde 2015-03-12, § 2:5. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
medborgarförslag nr 6/2014 Parkour i Österåkers kommun anses besvarad med att det 
egentligen inte förutsätter nägon speciell utrustning att träna Parkour, utan att detta kan ske i 
stadsmiljön eller kommunala anläggningar där det finns utrustning i form av mattor, plintar 
och dylikt. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kultur- och fritidsnämnden 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

ö Österåker 

KS §5:21 Dnr. KS 2014/0236 

Svar på medborgarförslag nr 7/2014 - Utegym i Österåkers 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslag nr 7/2014, Utegym i Österåkers kommun anses besvarad men i framtida 
investeringar kan till exempel en utveckling av utegymet i Hacksta friluftsområde beaktas 
eftersom detta område ligger mycket centralt samt ligger i anslutning till Sporthallen och 
kommande friidrottsanläggning, samt Hackstastugan där många föreningar utgår frän med sin 
träning. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun den 30 juli 2014 föreslås att ett 
utegym ska upprättas i kommunen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:7. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-03-10. 
- Kultur- och fritidsförvaltningen behandlar ärendet vid sammanträdet 2015-03-12, § 2:6. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-02-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
medborgarförslag nr 7/2014, Utegym i Österåkers kommun anses besvarad men i framtida 
investeringar kan till exempel en utveckling av utegymet i Hacksta friluftsområde beaktas 
eftersom detta område ligger mycket centralt samt ligger i anslutning till Sporthallen och 
kommande friidrottsanläggning, samt Hackstastugan där många föreningar utgår från med sin 
träning. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kultur- och fritidsnämnden 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

G Österåker 

KS §5:22 Dnr. KS 2014/0349 

Regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänsteutlåtande, daterat 
2014-12-04. 

Sammanfattning 
I slutet av år 2013 överlämnade Regeringen till Riksdagen proposition 2013/24:5 Vital 
kommunal demokrati. I propositionen, som senare antogs av Riksdagen och som gäller från 
och med 2014-02-01, regleras bl.a. nya regler för det kommunala partistödet. 
Österåkers kommun har därmed, i likhet med övriga kommuner och landsting/regioner, att 
fatta beslut om antagande av regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun. 
De nya reglerana kommer därefter att ingå i Österåkers kommuns författningssamling - ÖFS. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:8. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-12-04. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande anta regler 
för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänsteutlåtande, daterat 2014-12-04. 

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

Expedieras 
- Gruppledarna i Kommunfullmäktige 
- Ekonomienheten 
- Personalenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS § 5:23 Dnr. KS 2014/0157 

Svar på motion nr 7/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Förstärk och utveckla Österåkers kommuns Integrationsråd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen beslutat 2015-01-12, § 
1:23 om att inrätta Integrationsråd för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31, samt 
därmed bl.a. formerna för samtliga råds roller och sammansättning. 

Särskilt yttrande 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande 
Vi är övertygande om att grunden för en bra integrationspolitik ligger i att partierna tar ett 
gemensamt ansvar för integrationsfrågorna. Om det hade varit viktigt att visa det utåt, visa en 
tydlig signal så hade den här motionen bifallits. Vi har lyssnat och inser att frågan inte varit 
mogen att fa gehör för. Det beklagar vi men kommer att återkomma. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige den 22 april 
2014, § 3:14, att Integrationsrådet ska utökas så att alla partier i Kommunfullmäktige blir 
representerade med en ordinarie ledamot och en ersättare. Vidare föreslår motionären att 
Integrationsrådet även ska arbeta med och behandla frågor som rör utanförskap och att 
direktiven till Integrationsrådet därmed ska anpassas till breddningen av uppdraget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-03-04. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-05-06, rev. 2015-03-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ordförandeförslaget innebärande att motionen anses 
besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen beslutat 2015-01-12, § 1:23 om att inrätta 
Integrationsråd för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31, samt därmed bl.a. formerna för 
samtliga råds roller och sammansättning. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS § 5:24 Dnr. KS 2014/0192 

Svar på motion nr 9/2014 från Klas Göran Wändesjö (S) - Gör 
Idrotts- och friluftsalliansen i Österåker till remissinstans 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motionen besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen 2014-08-11, KS § 7:18, 
beslutade att inrätta ett nytt Idrotts- och friluftsråd med uppgift att bl.a. vara remissinstans i 
frågor som berör föreningsverksamheter inom Idrotts- och Friluftsalliansens 
verksamhetsområde. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lägger ett särskilt yttrande 
Vi la en motion som stämplandes in till kommunen den 12 juni år 2014. I augusti, dvs två 
månader senare fattar kommunstyrelsen beslut med samma innebörd. Det hade varit fullt 
möjligt för de politiskt ansvariga i kommunen att samtidigt behandla motion och uttryckt 
glädje över att vi är ense i frågan. Istället väljer man att behandla motion, som nu i 
kommunstyrelsens arbetsutskott nio månader senare och vi kommer få upp den till 
kommun fullmäktige närmare ett år innan den lades. Det finns bättre sätt, kan vi konstatera att 
hantera motioner på. 
Ann-Christine Furustrand(S) 

Röstförklaring 
Michaela Fletcher (M) lägger en röstförklaring 
Då idtrotts- och friluftsalliansen besökte samtliga partier inför valet kom önskemålet från 
idrotts- och friluftsalliansen om behovet och önskemålet att få förbättrad dialog med 
kommunstyrelsen. Gemensamt kom den borgerliga alliansen och idrotts- och friluftsalliansen 
överens om att inrätta idrotts- och friluftsrådet och inrättade det vid första möjliga politiska 
sammanträde nämligen augusti 2014, även om iden kom i juni. Det är glädjande att samtliga 
partier var överens att inrätta rådet men att (S) försöker få det till att det är på S initiativ rådet 
inrättats är felaktigt. 
Michaela Fletcher (M) 

Sammanfattning 
Klas Göran Wändesjö (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-06-16, 
§ 5:22, att Idrotts- och friluftsalliansen i Österåker (FIA) görs till remissinstans i alla 
kommunala frågor som berör föreningsverksamheter inom Idrotts- och friluftsalliansens 
verksamhetsområde. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-03-04. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-02-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motionen 
besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen 2014-08-11, KS § 7:18, 
beslutade att inrätta ett nytt Idrotts- och friluftsråd med uppgift att bl.a. vara remissinstans i 
frågor som berör föreningsverksamheter inom Idrotts- och friluftsalliansens 
verksamhetsområde. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

A-A Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 
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KS § 5:25 Dnr. KS 2015/0018 

Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommuns ty felsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen på 55,0 mkr att erbjudas som säkerhet för nytt 
lån avseende fortsatt projektering och byggnation av nytt reningsverk i Östanå, 
överföringsledningar till Täljöviken, Mellansjö, Valsjöskogen och allmänna VA-ledningar i 
Nolsjö 2015/2016 samt att borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i 
Kommunfullmäktige, KF § 9:31 år 2014. 

Sammanfattning 
Österåkersvatten AB har ansökt om kommunal borgen för att kunna fortsätta projektering 
och byggnation av nytt reningsverk i Östanå, överföringsledningar till Täljöviken, Mellansjö, 
Valsjöskogen och allmänna VA-ledningar i Nolsjö 2015/2016. Österåkersvatten AB har enligt 
fastställd budget för 2015 beslutat om investeringar på totalt 108,7 mkr för affärsområde VA. 
För att finansiera investeringarna behöver nya lån om 55,0 mkr tas upp. Det är för detta nya 
lån som ansökan om borgen avser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:12. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att bevilja 
Österåkersvatten AB kommunal borgen på 55,0 mkr att erbjudas som säkerhet för nytt lån 
avseende fortsatt projektering och byggnation av nytt reningsverk i Östanå, 
överföringsledningar till Täljöviken, Mellansjö, Valsjöskogen och allmänna VA-ledningar i 
Nolsjö 2015/2016 samt att borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i 
Kommunfullmäktige, KF § 9:31 är 2014. 

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

Expedieras 
- Österåkersvatten AB 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 5:26 Dnr. KS 2015/01 16-042 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med februari månad en positiv budgetavvikelse om 6 068 
tkr, varav 2 346 tkr återfinns inom samhällsbyggnads förvaltningens delar. Bokslutsprognosen 
visar en positiv budgetavvikelse om 1 000 tkr som i sin helhet återfinns inom 
kommunstyrelsens övriga delar. Investeringar inom kommunstyrelsen redovisar en 
bokslutsprognos om -5 190 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-19. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 
noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller/KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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S: 
KS i/:27 Dnr. KS 2015/01 16-042 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med februari månad visar en 
positiv budgetavvikelse om 139 tkr. Detta beror på revision som redovisar lägre utfall än 
periodbudget. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-19. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:14. 

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

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller/KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 5:28 Dnr. KS 2015/01 16-042 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Socialnämndens bruttoram och intäktsram ökar med 22 Mkr till följd av volymökningen av 
ensamkommande flyktingbarn. 

2. Vård- och omsorgsnämndens bruttoram och intäkter ökar med 2 Mkr då momsbidrag och 
andel verksamhet i privat regi ökar. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per februari månad 2015 noteras till 
protokollet. 

2. Produktionsstyrelsen anmodas att redovisa åtgärdsplaner inom vård- och omsorg för 
budget i balans vid nästkommande månadsuppföljning. 

3. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att utvärdera kostnadsutveckling inom musikskolan 
under tre senaste åren och redovisas tillsammans med budgetförslag för 2016 senast 28:e 
augusti. 

4. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att utreda möjligheter för att införa checksystem inom 
ungdomarnas fritidsaktivitet. 

5. Skolnämnden anmodas att redovisa hur respektive skola använder resurser till 
elevhälsapersonal senast 20 maj till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska ekonomienheten redovisa 
bokslutsprognos per 2015 12 31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs 
upp och avstämning i förhållande till budget 2015 görs under året. Fokus ska läggas pä en 
säkrare prognos och uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god 
ekonomisk hushållning. 

Resultatbudgeten för 2015 uppgår till 76,4 Mkr. Bokslutsprognosen per februari månad visar 
inte någon avvikelse jämfört med budget 2015. Vid nästa månadsuppföljning kommer 
bokslutsprognoserna från olika förvaltningar att analyseras djupare inför l:a kvartalet. 

Forts. 

A-A Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, 3:15. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Socialnämndens bruttoram och intäktram ökar med 22 Mkr till följd av volymökningen av 
ensamkommande flyktingbarn. 
2. Vård- och omsorgsnämndens bruttoram och intäkter ökar med 2 Mkr da momsbidrag och 
andel verksamhet i privat regi ökar. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per februari månad 2015 noteras till 
protokollet. 
2. Produktionsstyrelsen anmodas att redovisa åtgärdsplaner inom vård- och omsorg för 
budget i balans vid nästkommande månadsuppföljning. 
3. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att utvärdera kostnadsutveckling inom musikskolan 
under tre senaste åren och redovisas tillsammans med budgetförslag för 2016 senast 28:e 
augusti. 
4. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att utreda möjligheter för att införa checksystem inom 
ungdomarnas fritidsaktivitet. 
5. Skolnämnden anmodas att redovisa hur respektive skola använder resurser till 
elevhälsapersonal senast 20 maj till Kommunstyrelsen. 

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

Expedieras 
- Socialnämnden 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Skolnämnden 
- Produktionsstyrelsen 
- Kultur- och fritidsnämnden 
- Ekonomienheten 
- Controller/KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §5:29 Dnr. KS 201 5/0125-042 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2014 noteras till protokollet. 

2. Samtliga rådgivande organ i Österåkers kommun ska till årsredovisningen 2016 ta fram en 
verksamhetsberättelse med en ekonomisk redovisning. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens hade 2014 en budgetram på -161 955 tkr, varav -93 075 återfinns inom 
samhällsbyggnads förvaltningens delar. Utfallet för året är-160 175 för hela kommunstyrelsen 
vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om 1 780 tkr. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
delar redovisar ett budgetunderskott om -629 tkr och kommunstyrelsens övriga delar ett 
budgetöverskott om 2 409 tkr. 
Investeringsramen för 2014 låg på -70 550 tkr varav -67 550 tkr avser investeringar inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I bokslutet redovisas en negativ budgetavvikelse avseende 
investeringar om -6 422 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-19. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2014 noteras till 
protokollet. 

Michaela Fletcher (M) yrkar pä tillägg innebärande att samtliga rådgivande organ i Österåkers 
kommun ska till årsredovisningen 2016 ta fram en verksamhetsberättelse med en ekonomisk 
redovisning. 

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

Expedieras 
- Samtliga sekreterare i de rådgivande organen 
- Ekonomienheten 
- Controller/KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer V-iXP Utdragsbestyrkande 
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KS § 5:30 Dnr. KS 2015/0125-042 

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges m.m. verksamhetsberättelse 2014, med redaktionella ändringar, noteras 
till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige m.m. redovisar för 2014 ett utfall om -10 894 tkr vilket motsvarar en 
negativ budgetavvikelse med -484 tkr. Underskottet återfinns i sin helhet inom 
överförmyndarverksamheten. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:8 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att Kommunfullmäktiges m.m. verksamhetsberättelse 2014 
noteras till protokollet. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande "... , med redaktionella ändringar, 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller/KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §5:3 I Dnr. KS 2015/0098 

Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning år 2014 för Österåkers kommun godkänns. 

2. Årsredovisning år 2014 för Armada Fastighets AB godkänns. 

3. Årsredovisning år 2014 för Roslagsvatten AB godkänns. 

4. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid bolagsstämma för Armada Fastighets AB 
och Roslagsvatten AB rösta för att godkänna årsredovisning 2014 för respektive bolag. 

5. Konstatera att Kommunstyrelsen iakttagit sin uppsiktsplikt avseende de kommunala 
bolagens ändamål i förhållande till gällande ägardirektiv och bolagsordningar. 

6. Årsredovisning för Brännbackens Återvinning AB, AB Vårljus, Stockholmsregionens 
Försäkrings AB, Visit Roslagen AB, Kommunalförbundet Norrvatten, Kommunalförbundet 
Storstockholms Brandförsvar samt Samordningsförbundet Södra Roslagen godkänns. 

Särskilt yttrande 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande. 
Vi efterlyser en bättre balans mellan verksamhetsresultat och överskott. 
Årets resultat visar på 96 miljoner i överskott samtidigt som det finns alltför stora bister som 
till exempel allt för stora barngrupper i förskolan, stora behov av framtidssatsningar inom 
skolan och inom äldreomsorgen. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har i enlighet med Lagen om kommunal redovisning sammanställt 
årsredovisning för Österåkers kommun avseende är 2014. Denna innehåller förutom bokslut 
för nämnderna också en sammanställd redovisning där ägda delar av Armada Fastighets AB 
respektive Roslagsvatten AB ingår. 

Därutöver biläggs Armada Fasdghets AB:s och Roslagsvatten AB:s årsredovisningar i sin 
helhet. 

Resultatet för Österåkers kommun 2014 är 92,6 mkr, vilket är 30,4 mkr bättre än budgeterat. 
Efter att realisationsvinster räknats av blir resultat vid avstämning mot balanskravet detsamma. 
Detta möjliggör maximal reservering för framtida pensionskostnader om 37,4 mkr samt 
Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 
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maximal avsättning till resultatutjämningsreserv om 37,4 mkr. Resultatet i den sammanställda 
resultaträkningen, där ägda delar av respektive bolag ingår, uppgår till 111,0 mkr. 

För de organisationer där kommunen inte har något bestämmande inflytande kommer 
årsredovisning för respektive organ att löpande anmälas på kommande 
Kommunfullmäktigesammanträden. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-18. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
1. Årsredovisning år 2014 för Österåkers kommun godkänns. 
2. Årsredovisning år 2014 för Armada Fastighets AB godkänns. 
3. Årsredovisning år 2014 för Roslagsvatten AB godkänns. 
4. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid bolagsstämma för Armada Fastighets AB 
och Roslagsvatten AB rösta för att godkänna årsredovisning 2014 för respektive bolag. 
5. Konstatera att Kommunstyrelsen iakttagit sin uppsiktsplikt avseende de kommunala 
bolagens ändamål i förhållande till gällande ägardirektiv och bolagsordningar. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att Årsredovisning för Brännbackens 
Återvinning AB, AB Vårljus, Stockholmsregionens Försäkrings AB, Visit Roslagen AB, 
Kommunalförbundet Norrvatten, Kommunalförbundet Storstockholms Brandförsvar samt 
Samordnings förbundet Södra Roslagen godkänns. 

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

Expedieras 
- Armada Fastighets AB 
- Roslagsvatten AB 
- Brännbackens Återvinning AB 
- AB Vårljus, Stockholmsregionens Försäkrings AB 
- Visit Roslagen AB 
- Kommunalförbundet Norrvatten 
- Kommunalförbundet Storstockholms Brandförsvar 
- Samordningsförbundet Södra Roslagen godkänns. 
- Förtroendevalda revisorer 
- PWC 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 5:32 Dnr. KS 2014/0372 

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

Kommunstyrelsens beslut 

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

2. Kommunstyrelsen anmäler rapporten till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen behandlade Rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej 
verkställda i ärende om redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § på sammanträde 2015-
02-16, § 3:15. Kommunstyrelsen beslutade dä bland annat att uppdra till berörda nämner att, 
angående de uppdrag som Kommunfullmäktige givit i budget för är 2014 och som inte 
verkställs inom angiven tid eller som på annat sätt avviker från givet uppdrag, rapportera till 
Kommunstyrelsen i samband med Kommunstyrelsens behandling av årsredovisningsärendet. 
Med anledning av ovanstående har komplettering skett avseende den rapport som då 
redovisades. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-03-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 
1. Kommunstyrelsen noterar uppdaterad rapport till protokollet avseende de uppdrag som 
redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § 
Kommunallagen. 
2. 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 Utdragsbestyrkande 
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KS §5:33 Dnr. KS 2015/0096 

Utvärdering av övergång till digital ärendehantering för 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av enkätsvaren noteras till protokollet. 

2. Kommunkansliet far i uppdrag att upphandla en leverantör för digital distribution av 
handlingar. 

3. Kostnaden för införande av digital distribution handlingar tas inom Kommunstyrelsens 
ram. 

4. Kommunstyrelsens presidium utgör den politiska referensgruppen. 

Sammanfattning 
Redovisning av enkätsvar skickad till Kommunstyrelsen under hösten 2014 avseende 
utvärdering av digital distribution av kallelser och handlingar till Kommunstyrelsens ledamöter 
och ersättare. 
Pä grundval av dels resultatet av enkätsvaren och dels Österåkers kommuns strävan mot e-
förvaltning föreslås att Kommunkansliet får i uppdrag att upphandla en leverantör för digital 
distribution av kallelser och handlingar. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-02-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 
1. Redovisningen av enkätsvaren noteras till protokollet. 
2. Kommunkansliet får i uppdrag att upphandla en leverantör för digital distribution av 
handlingar. 
3. Kostnaden för införande av digital distribution handlingar tas inom Kommunstyrelsens 

Michaela Fletcher (M) yrkar pa tillägg innebärande att Kommunstyrelsens presidium utgör 
den politiska referensgruppen. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

ram. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 5:34 Dnr. KS 2015/0079 

Redovisning av delegationsbeslut i Kommunstyrelsen 

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 pa kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden 
börjar löpa från det datum då sökanden fått del av beslutet. 

Beslut fattat av Kanslichefen avseende avslag gällande begäran om att få ta del av allmän 
handling, 2015-02-03. 

Beslut fattade av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-10 - 2015-03-22. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §5:35 Dnr. KS 2015/0078 

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 informadon som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2015-02-10 - 2015-03-22. 

- Årsredovisning 2014 för Storstockholms brandförsvar, 2015-01-22. 
- Cirkulär 15/0660, SKL, Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL 
istället för KAP-KL. 2015-02-09. 
- Sammanträdesprotokoll, Storstockholms brandförsvar, 2015-02-09. 
- Kallelse till sammanträde AB Vårljus 17 februari 2015. 2015-02-11. 
- Statens offentliga utredningar, Skönhetsutredningen S 2014:12, 2015-02-12. 
- Meddelande, Länsstyrelsen i Stockholm, Arsrapportering av dammsäkerhet. 2015-02-16. 
- God havsmiljö 2020 - Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, Havs och 
vattenmyndigheten. 2015-02-16. 
- Protokoll, AB Vårljus, 2015-02-17. 
- Protokoll, Österåkers stadsnät AB, 2015-02-18. 
- Protokoll, Tunadotter AB, 2015-02-18. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2015-02-18. 
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter AB, 2015-02-18. 
- Protokoll, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2015-02-18. 
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2015-02-18. 
- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2015-02-18. 
- Protokoll, Armada Projektfastigheter AB, 2015-02-18. 
- Cirkulär 15:7, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2015-2018. 2015-02-19. 
- Remiss, Finansdepartementet, Lantmäteriets och Riksantikvarieämbetets rapport 
Kvalitetssäkring av den territoriella församlingsindelning från den 31 december 1999 samt 
förslag till de enskilda distriktens namn. 2015-02-23. 
- Mjölkkor, bete och offentlig upphandling, World animal protection. 2015-02-26. 
- Revisionsrapport, PWC, Uppföljning av tidigare granskning om elevers rätt till stöd. 2015-
03-03. 
- Brev till Naturskyddsföreningen i Österåker frän Samhällsbyggnads förvaltningen, Dialog 
med medborgare och organisationer i Österåkers kommun om en hållbar samhällsutveckling. 
2015-03-04. 
- Kungörelse, Länsstyrelsen i Stockholm, Miljöfarlig verksamhet Vallentuna kommun. 2015-
03-04. 
- Cirkulär 15:11, SKL., Övergång av verksamhet (ersätter cirkulär 15:4). 2015-03-05. 
- Brev, SKL och Konsumentverket. Kommunernas konsumentvägledning nödvändig för ett 
bra konsumentstöd. 2015-03-05. 

Forts. 

justerandes signaturer ^ ^ Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 5:35 

- Cirkulär, SKL, Arbetsdomstolens dom 2015 nr 9 uppsägning av personlig assistans. 2015-03-

- Kallelse, årsstämma, Stockholmsregionens Försäkring AB. 2015-03-12. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Tillsyn av avverkning på fastigheten Bromseby Söderskog 
1:1, Trehörningsskogcns naturreservat, Österåkers kommun. 2015-03-13. 
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholms län, Tillstånd att använda lätt svävare. 2015-03-18. 
- Postlista för veckorna 7-11. 

06. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 5:36 Dnr. KS 

Svar över yttrande - Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 
avseende deponering av inert avfall mm på fastigheten Rockelsta 
4:1 i Vallentuna kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens planarbetsutskott att lämna 
yttrande i ärendet. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen Stockholm har för yttrande översänt en ansökan från ABT Bolagen AB. 
Ansökan avser deponering av inert avfall samt mellanlagring och återvinning av schaktmassor 
mm på fastigheten Rockelsta 4:1 i Vallentuna kommun. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bereder ärendet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens 
planarbetsutskott att lämna yttrande i ärendet. 

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

Expedieras 
- Vallentuna kommun 
- SBF 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS 5:37 Dnr. KS 2015/0100 

Kommundirektören informerar 

1. Det pågår en rekrytering av Skoldirektör, Förvaltningschef Kultur- och fritidschef samt en 
Näringslivs- och utvecklingsdirektör. 
Sista ansökningsdag är den 8 april. 

2. Ser över möjligheten till att starta ett servicecenter dit medborgaren kan vända sig för att få 
svar och/eller hjälp med enkla frågor/tjänster. Ett servicecenter med denna funktion ligger i 
linje med KFs mål om god service till medborgarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


