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ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

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 - Conny S. 
FP Jenny Nordström - Christina F. 
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 X 

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

Justerandes signaturer 

frCT 
Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt ändring nedan. 

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

Ärenden som utgår 
Ärende 21 på dagordningen "Svar på motion nr 10/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Sänk borgensavgiften för Armada och Österåkersvatten" utgår. 

Ärenden som tillkommer 
Ärende " Komplettering av Kommunstyrelsens delegationsordning gällande beslut om 
eldnings förbud i Österåkers kommun " blir ärende 42 på dagordningen, ärende "Val av 
ledamöter till referensgruppen för översiktsplan" blir ärende 43 på dagordningen och "Övriga 
frågor" blir ärende 46 på dagordningen. 

Övriga frågor 
Michaela Fletcher (M) anmäler möte med STONO. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet 
justeras senast tisdagen den 26 maj, kl. 08.00, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Michaela Fletcher (M) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast tisdagen den 26 maj, kl. 08.00, kommunkansliet. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS §8:3 Dnr. KS 2015/0171 

Övertagande av ansvar för anmälan och tillsyn av vattenverksamhet 
från Länsstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Österåkers kommun framställer hos Länsstyrelsen i Stockholms län att handläggningen av 
ärenden rörande anmälan och tillsyn avseende vattenverksamhet överförs från Länsstyrelsen 
till Österåkers kommun med stöd av 11:9 b § miljöbalken (MB). 

2. Tillsynen ska finansieras med särskild taxa. 

3. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ska under rubriken 
Vattenverksamhet kompletteras med följande: Handläggning av anmälan om 
vattenverksamhet enligt 19 § i förordningen om vattenverksamhet (1998:1388) - 6 x timavgift. 

Sammanfattning 
Anläggningsprojekt i anslutning till vatten kan innebära anmälan och/eller ansökan till flera 
myndigheter. Anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen, ansökan om dispens för 
strandskydd till byggnadsnämnden och uppläggning av muddermassor på den egna fastigheten 
anmäls till miljö- och hälsoskyddsnämnden. För att underlätta för sökanden och för att 
besluten om strandskydd och vattenverksamhet ska bli mer enhetliga föreslår miljö- och 
hälsoskyddsenheten (MHE) att Österåkers kommun genom miljö- och hälsoskyddsnämnden 
övertar handläggningen anmälan och tillsyn av vattenverksamhet från Länsstyrelsen i 
Stockholms län. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 4:3. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-04-21. 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2015-03-10, § 2:7. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-12-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
1. Österåkers kommun framställer hos Länsstyrelsen i Stockholms län att handläggningen av 
ärenden rörande anmälan och tillsyn avseende vattenverksamhet överförs från Länsstyrelsen 
till Österåkers kommun med stöd av 11:9 b § miljöbalken (MB). 
2. Tillsynen ska finansieras med särskild taxa. 

Forts. 

Justerandes signaturer /jtr= Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

Forts. KS § 8:3 

3. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ska under rubriken 
Vattenverksamhet kompletteras med följande: Handläggning av anmälan om 
vattenverksamhet enligt 19 § i förordningen om vattenverksamhet (1998:1388) - 6 x timavgift. 

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

Expedieras 
- Länsstyrelsen i Stockholms län 
- Samhällsbyggnadschef 
- MHN 
- Kansliet/ÖFS 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:4 Dnr. KS 2015/0198-253 

Markanvisningsavtal för del av Husby 2:2, Fredsborgs förskole- och 
skoltomt 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänner Hemfosa Fastigheter AB som avtalspart med ensamrätt att undersöka och 
förhandla om möjligheterna att förvärva och bebygga det kommunägda markområdet för 
förskola och skola hörande till fastigheten Husby 2:2. 

2. Markanvisningsavtalet skall gälla för en tid av högst två (2) år. 

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

Sammanfattning 
Det aktuella området ägs av Österåkers kommun och är i gällande detaljplan för Fredsborg 
planlagd som förskole och skoltomt (S). Området är beläget i södra delen av det sk. 
Fredsborgsområdet, i anslutning till lokalgatorna Järnvägsbacken och Björkängsvägen. 

KS beslöt 2015-01-12 att godkänna Armada Fastighets AB som avtalspart för 
markanvisningsavtal för samma område. Markanvisningsavtalet med Armada Fastighets AB 
kommer att annuleras. 

Hemfosa Fastigheter AB har för avsikt att bygga skola och förskola bl.a. för Fredsborgsskolan, 
och vill därför få markanvisning på skoltomen i Fredsborg. Projektet har bedömts uppfylla de 
förutsättningar som enligt kommunens markanvisningspolicy skall gälla för att direktanvisning 
skall vara tillämpbart. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att 
1. Godkänner Hemfosa Fastigheter AB som avtalspart med ensamrätt att undersöka och 
förhandla om möjligheterna att förvärva och bebygga det kommunägda markområdet för 
förskola och skola hörande till fastigheten Husby 2:2. 
2. Markanvisningsavtalet skall gälla för en tid av högst två (2) år. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

Forts. KS § 8:4 

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett yrkande innebärande att 
1. Kommunstyrelsen godkänner att Hemfosa Fastigheter AB, som avtalspart med ensamrätt 
under en begränsad tidsperiod bebygga det kommunägda markområdet för förskola och skola 
hörande till fastigheten Husby 2:2. 
2. Markanvisningsavtalet skall gälla för en tid av högst två år. 

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

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

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

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

Expedieras 
- SBF 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-05-20, §8:4 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein - Conny S. X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

FP Jenny Nordström - Christina F. X 

C Michaela Flaga X X 

KD Arne E,kstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Flans Johansson X 

RP Peter I.änder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

/jCF" 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:5 Dnr. KS 2014/0291-251 

Godkännande av exploateringsavtal för Valsättra del I 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Exploateringsavtal för Valsättra del 1 godkänns. 

Reservation 
Michael Solander (MP) lämnar en skriftlig reservadon 
Miljöpartiet reserverar sej mot beslutet att godkänna Detaljplan och Exploateringsavtal av 
följande skäl. 
1) Miljöpartiet anser inte att planen är i linje med långsiktig hållbar utveckling och därmed 
motverkar arbetet att nå våra miljömål. Dessutom är den inte i linje med kommunens egen 
Vision 2020. Vi anser att ny exploatering inte ska ske i större skala långt från god 
kollektivtrafik och service. 
2) Vi anser också att frågan om dagvatten inte är tillfredställande löst, recipienten för en stor 
del områdets dagvatten blir den redan hårt ansatta Säbyviken. 
3) Det förslag till utfart som finns i planen anser vi är inte är nog trafiksäker. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände 2005-12-19 "Svinninge planprogram" och "Svinninge -
översiktlig MKB" som underlag för vidare detaljplaneläggning i området. 
Detaljplaneläggningen av Valsättra del 1, liksom för hela Svinninge, syftar till att underlätta 
den pågående omvandlingen från fritidsboende till permanentboende och möjliggöra, av 
fastighetsägarna efterfrågade, avstycknings- och utbyggnadsmöjligheter. Vidare är 
planläggningen en förutsättning för utbyggnad av allmänt VA system i Svinninge. 
Detaljplanen för Valsättra del 1 redovisar friliggande småhusbebyggelse, radhus och nya gator. 
Planområdet omfattar idag 12 fastigheter och detaljplaneförslaget möjliggör en utbyggnad om 
60 villor/parhus och 24 radhus. 
Genom KS beslut Dnr. KS 2014/0097-253 har kommunen godkänt att dess markinnehav 
inom detaljplanen försäljs. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 4:5. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
exploateringsavtal för Valsättra del 1 godkänns. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

Forts. KS § 8:5 

Michael Solander (MP) yrkar avslag på ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Michael Solanders (MP) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:6 Dnr. KS 2012/0080-214 

Antagande av detaljplan för Valsättra del I 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Detaljplan för Valsättra del 1 antas. 

Reservation 
Michael Solander (MP) lämnar en skriftlig reservation 
Miljöpartiet reserverar sej mot beslutet att godkänna Detaljplan och Exploateringsavtal av 
följande skäl. 
1) Miljöpartiet anser inte att planen är i linje med långsiktig hållbar utveckling och därmed 
motverkar arbetet att nå våra miljömål. Dessutom är den inte i linje med kommunens egen 
Vision 2020. Vi anser att ny exploatering inte ska ske i större skala långt från god 
kollektivtrafik och service. 
2) V i anser också att frågan om dagvatten inte är tillfredställande löst, recipienten för en stor 
del områdets dagvatten blir den redan hårt ansatta Säbyviken. 
3) Det förslag till utfart som finns i planen anser vi är inte är nog trafiksäker. 
Michael Solander (MP) 

Protokollsanteckning 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar en protokollsanteckning 
När det gäller huvudinfarten vill vi understryka vad Trafikverket som är väghållare för 
Svinningevägen i handlingarna säger om att ett genomförandeavtal mellan Österåkers 
kommun och Trafikverket ska upprättas för att genomföra förbättringsåtgärder som krävs för 
att en säker infart. Frågan är alltså uppmärksammad och vi utgår från att detta kommer att 
göras. I övrigt ser vi att återremissen haft effekt då frågan om så väl buller som 
dagvattenhantering belysts ytterligare vilket var en förutsättning för oss att ställa oss bakom 
detaljplanen. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände 2005-12-19 "Svinninge planprogram" och "Svinninge -
översiktlig MKB" som underlag för vidare detaljplaneläggning i området. 
Detaljplaneläggningen av Valsättra del 1, liksom för hela Svinninge, syftar till att underlätta 
den pågående omvandlingen från fritidsboende till permanentboende och möjliggöra, av 
fastighetsägarna efterfrågade, avstveknings- och utbyggnadsmöjligheter. Vidare är plan
läggningen en förutsättning för utbyggnad av allmänt VA-system i Svinninge. 
Detaljplanen för Valsättra del 1 redovisar friliggande småhusbebyggelse, radhus och nya gator. 
Planområdet omfattar idag 12 fastigheter och detaljplaneförslaget möjliggör en utbyggnad om 
60 villor/parhus och 24 radhus. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 8:6 

Plan förslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan i lagens mening, varför miljö
bedömning inte erfordras. Miljöfrågorna beskrivs i planbeskrivningen. 
Planförslaget återremitterades KS § 1:6 2015-01-12 för förtydliganden av frågor enligt särskilt 
yttrande från Michael Solander. Förvaltningens kommentarer återfinns i bilaga 5. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 4:6. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-09-25, reviderad 2015-03-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
detaljplan för Valsättra del 1 antas. 

Michael Solander (MP) yrkar avslag på ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Michael Solanders (MP) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

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

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

Expedieras 
- SBF 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-05-20, §8:6 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Flampe Klein - Conny S. X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

FP Jenny Nordström - Christina F. X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

s Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solandet- X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 11 2 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:7 Dnr. KS 2015/0157-425 

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande 
åtgärder vid kommunens gator och vägar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bullerskyddsprogram för Österåkers kommun antas. 

2. Regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar antas. 
Reglerna gäller frän och med den 1 augusti 2015. 

3. Bidragen finansieras inom Kommunstyrelsen budgetram. 

Sammanfattning 
Kommunen har som väghållare ett ansvar för störningar orsakade av trafikbuller. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett bullerskyddsprogram och regler för bidrag till 
enskilda för att minska störningar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 4:9. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
1. Bullerskyddsprogram för Österåkers kommun antas. 
2. Regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar antas. 
Reglerna gäller från och med den 1 augusti 2015. 
3. Bidragen finansieras inom Kommunstyrelsen budgetram. 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:8 Dnr. KS 2014/0301-100 

Svar på medborgarförslag nr I 1/2014 - Ansvaret för driften och 
skötseln av Storängsvägen (mellan Bergavägen och Hackstavägen) 
ska snarast övertas av kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslag nr 11/2014 besvarat med hänvisning till att det pågar en planläggning 
av Smedby 19:227 för att medge byggnation av bostäder i ett centralt läge och att det i 
planläggningsarbetet även kommer föreslås kommunalt huvudmannaskap för Storängsvägen. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 27 oktober 2014 föreslås att 
drift och skötsel av Storängsvägen, delen mellan Bergavägen och Hackstavägen, ska övertas av 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 4:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-04-27. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag nr 11/2014 besvarat med hänvisning till att det pågår en planläggning av 
Smedby 19:227 för att medge byggnation av bostäder i ett centralt läge och att det i 
planläggningsarbetet även kommer föreslås kommunalt huvudmannaskap för Storängsvägen. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
Michael Solandet- (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande. 

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

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- SBF 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-05-20, §8:8 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Flampe Klein - Conny S. X 

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

FP Jenny Nordström - Christina F. X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

^ Wtr 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:9 Dnr. KS 2015/0177 

Uppdrag om transportstrategi 2040 för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en transportstrategi som sträcker sig fram till 2040 
med utblick mot 2060. Arbetet ska samordnas med arbetet med översiktsplanen. 

2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens budgetram för 2015 och inarbetas i ordinarie 
budgetarbete för 2016. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun ska vara en attraktiv skärgårdskommun att leva, verka och bo i vilket 
kräver en ständig utveckling. Transportsystemet utvecklas i takt med samhället och i 
anslutning till arbetet med den nya översiktsplanen är det nödvändigt att göra en analys av 
systemets kapacitet och kommande behov utifrån kommunens önskvärda utveckling. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 4:11. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningcns tjänsteutlåtande daterat 2015-04-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
1. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en transportstrategi som sträcker sig fram till 2040 
med utblick mot 2060. Arbetet ska samordnas med arbetet med översiktsplanen. 
2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens budgetram för 2015 och inarbetas i ordinarie 
budgetarbete för 2016. 

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 2015-05-20 

KS §8:10 Dnr. KS 2015/0161-004 

Revidering av Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningens 
arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan godkänns. 

2. Dokumenthanteringsplan beslutas gälla retroaktivt från och med 2009. 

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

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 4:12. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan godkänns. 
2. Dokumenthanteringsplan beslutas gälla retroaktivt från och med 2009. 

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 2015-05-20 

KS § 8:1 I Dnr. KS 2014/0153 

Svar på medborgarförslag nr 3/2014 - Tillagningskök i 
Skärgårdsstadsskolans matsal 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla medborgarförslaget angående tillagningskök på Skärgårdstadsskolan med hänvisning till 
intentionerna i Alliansöverenskommelsen om tillagningskök ute på skolorna där det bedöms 
praktiskt möjligt. Detta förutsätter att mark förvärvas för ny idrottshall. En utredning skall 
göras av de ekonomiska såväl som verksamhetsmässiga förutsättningarna. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2014-05-05, § 4:4, föreslår förslagsställaren 
att det ska byggas ett tillagningskök i Skärgårdsstadsskolan. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:3. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-23. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-01-14. 
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2014-12-16, § 9:7. 
- Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-08-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att bifalla 
medborgarförslaget angående tillagningskök på Skärgårdstadsskolan med hänvisning ull 
intentionerna i Alliansöverenskommelsen om tillagningskök ute på skolorna där det bedöms 
praktiskt möjligt. Detta förutsätter att mark förvärvas för ny idrottshall. En utredning skall 
göras av de ekonomiska såväl som verksamhetsmässiga förutsättningarna. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Skolnämnden (tidigare KUN) 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS §8:12 Dnr. KS 2015/01 16-042 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med mars månad en positiv budgetavvikelse om 7 760 
tkr, varav 3 126 tkr återfinns inom samhällsbyggnads förvaltningens delar. Bokslutsprognosen 
visar en positiv budgetavvikelse om 1 500 tkr, varav 400 tkr av överskottet är inom 
samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Investeringar inom kommunstyrelsen redovisar en 
bokslutsprognos om -3 140 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:4. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-13 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att informationen noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS §8:13 Dnr. KS 2015/01 16-042 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med mars månad visar en 
budgetawikelse om -833 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:5. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-13 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att informadonen noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- (kontroller KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS §8:14 Dnr. KS 2015/01 16-042 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Taxor och avgifter för barnomsorg från och med den 1 juli 2015 fastställs enligt bilaga 6. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Budgetuppföljning för Österåkers kommun per mars månad 2015 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska ekonomienheten redovisa 
bokslustprognos 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 på en 
säkrare prognos och uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god 
ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:6. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Taxor och avgifter för barnomsorg från och med den 1 juli 2015 fastställs enligt bilaga 6. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Budgetuppföljning för Österåkers kommun per mars månad 2015 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS §8:15 Dnr. KS 2015/01 16-042 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med april månad en positiv budgetavvikelse om 10 090 
tkr, varav 5 661 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen 
visar en positiv budgetavvikelse om 1 800 tkr, varav 600 tkr av överskottet är inom 
samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Investeringar inom kommunstyrelsen redovisar en 
bokslutsprognos om -3 140 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:7. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att informadonen noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer r Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS §8:16 Dnr. KS 2015/01 16-042 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med april månad visar en 
budgetavvikelse om -1 199 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:8. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att informationen 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 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:17 Dnr. KS 2015/01 16-042 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2015. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:9. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att informationen noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:18 Dnr. KS 2015/0194 

Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag 
till budget 2016 och plan 2017-18 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Direktiv och anvisningar för 2016-2018 godkänns. 

2. Preliminära ramar avseende drift och investering för kommunstyrelse och nämnder 
fastställs. 

3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2016 och 
planer 2017-2018. 

4. Tillsammans med Stockholms Läns Landsting och övriga kommuner i länet hemställer hos 
finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om 
kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms 
Läns Landsting från och med 1 januari 2016. 

Protokollsanteckning 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar en protokollsanteckning 
Vi har mottagit informationen och avser att återkomma med eget bugetförslag. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Roslagspartiet lämnar en protokollsanteckning 
Roslagspartiet avser att återkomma med eget bugetförslag. 
Roger Johansson (RP) 

Miljöpartiet lämnar en protokollsanteckning 
Miljöpartiet avser att återkomma med eget bugetförslag. 
Michael Solander (MP) 

Vänsterpartiet lämnar en protokollsanteckning 
Vänsterpartiet avser att återkomma med eget bugetförslag. 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) 

Sammanfattning 
Budgetberedningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag till budget 2016 
och plan 2017-2018. Förutom direktiv och anvisningarges nämndernas preliminära ramar 
avseende drift och investering för år 2016. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

Forts. KS § 8:18 

Budgetförslaget för år 2016 medför en kostnadsutveckling på cirka tre procent per invånare i 
förhållande till innevarande år. Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på 18:65 dvs. 
oförändrad skattesats jämfört med 2015. Verksamhetens nettokostnader för 2016 uppgår till 1 
975 500 tkr vilket innebär en ökning med 82 800 tkr jämfört med prognos 2015. Nämndernas 
utgiftstak avseende bruttokostnader beräknas till 2 218 450 tkr och intäkter till 293 930 tkr. 
Investeringsbudgeten är beräknad till 97 550 tkr (netto) för år 2016. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-11 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
1. Direktiv och anvisningar för 2016-2018 godkänns. 
2. Preliminära ramar avseende drift och investering för kommunstyrelse och nämnder 

3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2016 och 
planer 2017-2018. 
4. Tillsammans med Stockholms Läns Landsting och övriga kommuner i länet hemställer hos 
finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om 
kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms 
Läns Landsting från och med 1 januari 2016. 

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

Expedieras 
- Stockholm läns landsting 
- Ekonomienheten 

fastställs. 

Controllers; KS/KF, SN/VON, PS, BN/MHN och KFN/SKN 
Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:19 Dnr. KS 2015/0147 

Ansökan om kommunal borgen från Armada Bostäder AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bevilja Armada Bostäder AB (556374-9539) kommunal borgen på 1 932 031 kr att erbjudas 
som säkerhet vid upplåning till fastighets förvärv Berga 6:513 och att borgensavgift tas ut enligt 
tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:31 år 2014. 

Särskilt yttrande 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande 
Vi Socialdemokrater tillstyrker att borgen ges. Vi har påpekat att sättet att ta ut borgensavgift, 
samma avgift oavsett till vad och satt en gång per år, sannolikt inte längre stämmer överens 
med gällande krav, varför vi förslagit att även Österåkers kommun anpassar sina rutiner till de 
nya kraven, tyvärr har vi inte gått gehör för det. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Ann-Christine Furustrands (S) särskilda yttrande. 

Christina Funhammar (M) lämnar ett särskilt yttrande 
Jag anser att ett borgensåtagande för kommunens fastighetsbolag begränsar de privata utövare 
som agerar på marknaden. Genom att ge borgen till egna fastighetsbolag kommer detta att 
gynna kommunala fastighetsbolag och torde även gynna de som har möjlighet till boende i 
kommunala fastigheter pä ett sätt som övriga fasdghetsbolag inte kan tillgodogöra sig på likväl 
boende i andra kommuner. 
Kommunal borgen kan då jämställas med förtäckt bidrag. Det är inte rimligt att de flesta 
fastighetsbolag måste låna på marknadsmässiga villkor medan ett kommunägt bolag får bättre 
villkor p.g.a. att kommunen ger kommunal borgen. Jag anser att detta är en form av 
konkurrensbegränsning som inte överensstämmer mitt borgerliga synsätt med konkurrens på 
lika villkor. Vilken borgensavgift som ev. antas har ingen betydelse för synen på den förmån 
som borgen ger. 
Det rimliga vore att inte ge borgen dll kommunala fastighetsbolag utan låta marknaden arbeta 
på lika villkor. 
Christina Funhammar (M) 

Sammanfattning 
Armada Bostäder AB (556374-9539) ansöker om kommunal borgen på 1 932 031 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning till fasdghetsförvärv Berga 6:513. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

Forts. KS § 8:19 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:12. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
bevilja Armada Bostäder AB (556374-9539) kommunal borgen på 1 932 031 kr att erbjudas 
som säkerhet vid upplåning till fastighets förvärv Berga 6:513 och att borgensavgift tas ut enligt 
tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:31 år 2014. 

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

Expedieras 
- Armada Bostäder AB 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:20 Dnr. KS 2015/0146 

Ansökan om kommunal borgen från Armada Kanalfastigheter AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bevilja Armada Kanalfastigheter (556674-8371) kommunal borgen på 3 356 260 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning till fastighetsförvärv Storström 1:15 och att borgensavgift 
tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:31 år 2014. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi Socialdemokrater tillstyrker att borgen ges. Vi har påpekat att sättet att ta ut borgensavgift, 
samma avgift oavsett till vad och satt en gång per år, sannolikt inte längre stämmer överens 
med gällande krav, varför vi förslagit att även Österåkers kommun anpassar sina rutiner till de 
nya kraven, tyvärr har vi inte gått gehör för det. 
Ann-Christine Furustrand (S) 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Ann-Christine Furustrands (S) särskilda yttrande. 

Sammanfattning 
Armada Kanalfastigheter AB (556674-8371) ansöker om kommunal borgen på 3 356 260 kr 
att erbjudas som säkerhet vid upplåning till fastighetsförvärv Storström 1:15. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:13. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att bevilja 
Armada Kanal fas tigheter (556674-8371) kommunal borgen på 3 356 260 kr att erbjudas som 
säkerhet vid upplåning till fastighets förvärv Storström 1:15 och att borgensavgift tas ut enligt 
tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:31 år 2014. 

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

Expedieras 
- Armada Kanalfastigheter 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



G Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

S § 8:21 Dnr. KS 2015/0071 

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra 
borgensavgiften till de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motionen besvarad mot bakgrund av att borgensavgiften fastställs vid årliga 
budgetbeslut samt att borgensavgiften vid budgettill fallet prövas ur ett marknadsmässigt 
perspektiv. 

Sammanfattning 
Roger Svalhede (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-02-09 föreslagit att vid 
varje enskilt borgensärende tillämpa Sveriges Kommuner och Landstings modell för beräkning 
av borgensavgift till de kommunala bolagen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:15. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-05-05. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att beslutsförslag 
innebärande att anse motionen besvarad mot bakgrund av att borgensavgiften fastställs vid 
årliga budgetbeslut samt att borgensavgiften vid budgettillfället prövas ur ett marknadsmässigt 
perspektiv. 

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

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

Expedieras 
Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS §8:22 Dnr. KS 2015/0138 

Försäljning av fastigheterna Hacksta 2:151 och 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 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. 

3. Agaren till fastigheten under hösten 2015 ansvarar för upphandling och finansiering av den 
nya friidrottsanläggningen utifrån det förfrågningsunderlag som framtagits av 
kommunstyrelsen. 

Reservation 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar en skriftlig reservation 
Österåkers medborgare har sedan länge väntat på en ny idrottsarena på den s. k 
"Röllingbytomten". 
Vi är mycket angelägna om att arenan byggs utifrån kommunen och dess medborgares behov. 
Vi anser därför att Österåkers kommun ska 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 Österåker även i fortsättningen står som ägare till 
befintliga idrottsarenor. Vi förespråkar att kommunen ska vara en stark ägare. Huruvida 
kommunen skall driva de verksamheter som den äger anser vi kan diskuteras och här kan en 
prövning av marknaden ske för att få ut mesta optimala för varje skattekrona. Vi vill 
understryka att en ny idrottsarena på intet sätt kräver en försäljning av befintlig idrotthall, utan 
det ser vi som ett ideologiskt politiskt ställningstagande från de borgerglia partierna som ingår 
i alliansen. För oss är det tydligt att alliansen i den här frågan inte lagt alla fakta på bordet, 
känslan av att det redan finns en köpare upplever vi som stor. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Michael Solander (MP) reserverar sig mot beslutet. 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Roger Johansson (RP) lämnar en protokollsanteckning 
Vi anser att det finns oklarheter i besluts förslaget och förbehåller oss rätten att återkomma i 
KF 
Roger Johansson (11P) 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

Forts. KS § 8:22 

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

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-22. 
- Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2015-05-04.Återremitterades. 

Deltar ej i beslutet 
Roger Johansson (RP) deltar ej i beslutet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att 
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. Agaren till fastigheten under hösten 2015 ansvarar för upphandling och finansiering av den 
nya friidrottsanläggningen utifrån det förfrågningsunderlag som framtagits av 
k o mm u n s ty re Isen. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrand (S) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstår. 

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Fastighetsekonom 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-05-20, §8:22 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein - Conny S. X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

FP Jenny Nordström - Christina F. X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 5 1 

^ rf 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

G Österåker 

KS §8:23 Dnr. KS 2015/0162 

Uppdrag gällande nytt avtal mellan Österåkers kommun och 
Österåkers närradioförening 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att utarbeta ett förslag till förnyat avtal mellan 
Österåkers kommun och Österåkers närradioförening 

Sammanfattning 
Inom Österåkers kommun finns sedan år 2007 ett avtal med Österåkers närradioförening. 
Avtalsperioden har löpt ut och det föreligger därför skäl att fatta beslut om ett nytt avtal som 
fortsatt reglerar parternas mellanhavanden vad avser den kommunala informationen. Avtalet 
bör bl. a. reglera sändningstillstånd, äganderätten till teknisk utrustning, förutsättningar och 
villkor för sändningstider, programinnehåll samt vilket kommunalt driftbidrag som 
närradioföreningen ska erhålla. 

Beslutsunderlag 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-05-11. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att uppdra 
åt Kommunstyrelsens kontor att utarbeta ett förslag till förnyat avtal mellan Österåkers 
kommun och Österåkers närradioförening. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:24 Dnr. KS 2015/0174 

Flytta sammanträdestid i Kommunstyrelsen från den 19 oktober till 
den 26 oktober 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2015, kl. 17.00, flyttas till den 26 oktober 
2015, kl. 17'.00. 

Sammanfattning 
Efter justeringen av protokollet upptäcktes att det var fel datum för Kommunstyrelsens 
sammanträde i oktober 2015. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:16. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-04-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2015, kl. 17.00, flyttas till den 26 oktober 
2015, kl. 17.00. 

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

Expedieras 
Kansliet 

Justerandes signaturer nu Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS §8:25 Dnr. KS 2015/0169 

Kompletterande bestämmelser om arvoden avseende 
överförmyndare, lekmannarevisorer samt ersättning för 
barnpassning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Arvode för ordinarie Överförmyndare ska uppgå till 30 000 kronor per månad och arvode 
för ersättare för Överförmyndare ska uppgå till 500 kronor per månad, 

2. Arvodesnivå 1, innebärande 5% av basarvodet ska gälla för lekmannarevisorerna inom 
Armadakoncernen, i enlighet med § 21 i Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till 
Österåkers kommuns förtroendevalda m.m., ÖFS 2013:36, 

3. Arvodesnivå 2, innebärande 2,5% av basarvodet ska gälla, totalt, för lekmannarevisorerna 
inom Österåkersvatten AB och Roslagsvatten AB, i enlighet med § 21 i Bestämmelser 
avseende arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda m.m., ÖFS 
2013:36, 

4. Ersättning för barntillsyn ska uppgå till högst 300 kronor per timme. 

Sammanfattning 
Österåkers kommunfullmäktige antog 2013-12-16, KF § 9:17 Bestämmelser avseende arvoden 
och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda m.m., ÖFS 2013:36. 
I föreliggande ärende föreslås en komplettering av arvodesbestämmelserna avseende arvode 
till överförmyndare och dennes ersättare, arvodesnivå för lekmannarevisionen i de kommunala 
bolagen samt ersättningsnivå för barntillsyn. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:17. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-04-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 
1. Arvode för ordinarie Överförmyndare ska uppgå till 30 000 kronor per månad och arvode 
för ersättare för Överförmyndare ska uppgå till 500 kronor per månad, 
2. Arvodesnivå 1, innebärande 5% av basarvodet ska gälla för lekmannarevisorerna inom 
Armadakoncernen, i enlighet med § 21 i Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till 
Österåkers kommuns förtroendevalda m.m., ÖFS 2013:36, 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande SF 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

Forts. KS § 8:25 

3. Arvodesnivå 2, innebärande 2,5% av basarvodet ska gälla, totalt, för lekmannarevisorerna 
inom Österåkersvatten AB och Roslagsvatten AB, i enlighet med § 21 i Bestämmelser 
avseende arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda m.m., ÖFS 
2013:36, 
4. Ersättning för barntillsyn ska uppgå till 300 kronor per timme. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg till beslutssats fyra innebärande "... högst...". 

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

Expedieras 
- Personalenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:26 Dnr. KS 2014/0368 

Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in 
medborgarförslag i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Notera förvaltningens rapport avseende Utvärdering av införande av möjlighet att lämna in 
medborgarförslag till Österåkers kommun, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 
daterat 2015-04-22, till protokollet. 

2. Till kommande medborgarundersökning, som genomförs av SCB, komplettera med frågan 
om medborgarnas känndedom om möjligheten att lämna medborgarförslag. 

Protokollsanteckning 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar en protokollsanteckning 
Vi noterar liggande utvärdering som mer än en sifferuppräkning av antalet medborgarförslag. 
Vi ser fram emot att vi framöver kan få se en mer reflekterande utvärdering - om hur 
medborgarna uppfattat möjligheten att lägga förslag, hur vi politiker tycker att det fungerat, 
och hur har kommunikationen till de medborgare som lämnat förslag varit och dessa går att 
utveckla. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde den 18 mars 2013, KF § 2:23 att bifalla 
motion nr 16/2012 från Michael Solander (MP)— Införande av medborgarförslag, innebärande 
att möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommuns infördes med start den 
23 september 2013. Kommunfullmäktige beslutade även att införandet av denna möjlighet 
skulle utvärderas och redovisas för Kommunstyrelsen i september 2014. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:18. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-04-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Notera förvaltningens rapport avseende Utvärdering av införande av möjlighet att lämna in 
medborgarförslag till Österåkers kommun, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 
daterat 2015-04-22, till protokollet. 
2. Till kommande medborgarundersökning, som genomförs av SCB, komplettera med frågan 
om medborgarnas känndedom om möjligheten att lämna medborgarförslag. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

Forts. KS § 8:26 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:27 Dnr. KS 2015/0109 

Kommunstyrelsens yttrande över granskningsrapport avseende 
verkställighet av Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Som yttrande över revisorernas granskningsrapport avseende verkställighet av 
Kommunfullmäktiges beslut, överlämna Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande, daterat 
2015-03-16. 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Österåkers kommun har genom PwC genomfört en 
granskning av verkställighet av beslut i Kommunfullmäktige samt om återrapporteringen till 
beslutsfattarna är ändamålsenlig. Revisorerna har översänt rapporten och önskar yttrande från 
Kommunstyrelsen senast 2015-05-29. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:19. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-04-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att som 
yttrande över revisorernas granskningsrapport avseende verkställighet av 
Kommunfullmäktiges beslut, överlämna Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande, daterat 
2015-03-16. 

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

Expedieras 
- PwC 
- Förtroendevalda revisorer 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:28 Dnr. KS 2015/0167 

Överenskommelse om samverkan för en trygg, säker och 
störningsfri region 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta överenskommelsen om samverkan för en trygg, säker och störningsfri region. 

2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens befintlig ram. 

Sammanfattning 
Kommunförbundet Stockholms län rekommenderar länets kommuner att anta en gemensam 
överenskommelse om en trygg, säker och störningsfri region. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:20. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-03-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
1. Anta överenskommelsen om samverkan för en trygg, säker och störningsfri region. 
2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens befintlig ram. 

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

Expedieras 
- Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:29 Dnr. KS 2015/0173 

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta föreslagen lydelse under § 5 Krisledningsnämndens arbetsformer, innebärande att 
Kommunstyrelsen utgör krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen kan delegera uppdraget till 
ledamöter att utöva det operativa ledarskapet under extraordinära händelser. 
Krisledningsnämnden bör bestå av högst fem ledamöter. 

Sammanfattning 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska det, i varje kommun, finnas en krisledningsnämnd 
och ett fastställt reglemente. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:21. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-04-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anta 
föreslagen lydelse under § 5 Krisledningsnämndens arbetsformer, innebärande att 
Kommunstyrelsen utgör krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen kan delegera uppdraget till 
ledamöter att utöva det operativa ledarskapet under extraordinära händelser. 
Krisledningsnämnden bör bestå av högst fem ledamöter. 

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

Expedieras 
- Säkerhetsstrategen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:30 Dnr. KS 2014/0251 

Val av krisledningsnämnd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att Kommunfullmäktige antar 
revidering av reglemente för Krisledningsnämnden 

Till ledamöter i Krisledningsnämnden utse Michaela Fletcher (M), Mathias Lindow (FP), Ann-
Christine Furustrand (S), Hampe Klein (M) och Michael Solander (MP). 

Protokollsanteckning 
Roger Johansson (RP) lämnar en protokollsanteckning. 
Vi anser att Roslagspartiet som kommunens tredje största parti borde ha en ledamot i 
Krisledningsnämnden. 
Roger Johansson (RP) 

Röstförklaring 
Michaela Fletcher (M) lämnar en röstförklaring 
De partier som ingår i KS AU är de som utgör Krisledningsnämnd. 
Michaela Fletcher (M) 

Sammanfattning 
Val av krisledningsnämnd som ska bestå av 5 ledamöter och som utses av Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att Kommunfullmäktige antar revidering av 
reglemente för Krisledningsnämnden 
Till ledamöter i Krisledningsnämnden utse Michaela Fletcher (M), Mathias Lindow (FP), Ann-
Christine Furustrand (S), Hampe Klein (M) och Michael Solander (MP). 

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

Expedieras 
- Valda ledamöter 
- Säkerhetsstragen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:31 Dnr. KS 2014/0148 

Svar på motion nr 6/2014 från Margareta Olin (S) - Policy och 
riktlinjer för kommuninvånarnas trygghet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anse första att-satsen besvarad med hänvisning till det arbete som bedrivs i kommunen och 
som uttrycks i Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2015-2018. 

2. Anse andra att-satsen besvarad genom att information om trygghetstelefon kommer göras 
mer lättåtkomlig. 

3. Anse tredje att-satsen besvarad med hänvisning till att detta ansvar får anses ankomma på 
de brottsförebyggande myndigheterna samt att Österåkers kommuns ansvar begränsar sig till 
att erbjuda trygghetslarm för de personer som omfattas av det kommunala 
arbetsgivaransvaret. 

Sammanfattning 
Margareta Olin (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-04-15, § 3:14, föreslagit 
att stötta kommuninvånarna som utsatts för hot och våld av närstående eller annan person 
genom att: 
1. En policy antas och riktlinjer utarbetas för kommuninvånarnas trygghet. 
2. Informadon om trygghetstelefon görs lättåtkomlig. 
3. Kommunalt trygghetslarm erbjuds utsatta kvinnor. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:23. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-04-27. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-03-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Anse första att-satsen besvarad med hänvisning till det arbete som bedrivs i kommunen och 
som uttrycks i Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2015-2018. 
2. Anse andra att-satsen besvarad genom att information om trygghetstelefon kommer göras 
mer lättåtkomlig. 
3. Anse tredje att-satsen besvarad med hänvisning till att detta ansvar far anses ankomma på 
de brottsförebyggande myndigheterna samt att Österåkers kommuns ansvar begränsar sig till 
att erbjuda trygghetslarm för de personer som omfattas av det kommunala 
arbetsgivaransvaret. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

Forts. KS § 8:31 

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

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

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

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

Expedieras 
Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-05-20, §8:31 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein - Conny S. X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

FP Jenny Nordström - Christina F. X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

pfcr 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:32 Dnr. KS 2015/0134 

Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Underteckna avtal för perioden 2016-2020 med Stockholm Business Alliance. 

2. Kostnaden om 4 kr/invånare och år finansieras via näringslivs- och utvecklingsenhetens 

Sammanfattning 
Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder 
Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. 

Österåkers kommun har varit i partnerskap i Stockholm Business Alliance, SBA, sedan 2008 
och samverkan bidrar på flera sätt till att kommunen exponeras mot omvärlden bl.a. genom 
det gemensamma varumärket "Stockholm - The Capital of Scandinavia". Kostnad för 
medlemskap i SBA är 4 kr/invånare och år. Enligt befolkningsprognosen för år 2016 har 
kommunen då ca 41 900 invånare vilket innebär en kostnad på 167 600 kronor för 2016. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:24. 
- Näringslivs- och utvecklingsenhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Underteckna avtal för perioden 2016-2020 med Stockholm Business Alliance. 
2. Kostnaden om 4 kr/invånare och år finansieras via näringslivs- och utvecklingsenhetens 
budget. 

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

Expedieras 
- Stockholm Business Alliance (SBA) 
- Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

budget. 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:33 Dnr. KS 2015/0047 

Inventering av bisysslor år 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Inventering av kommunens anställdas innehav av bisysslor har genomförts under hösten 2014. 
Ingen förtroendeskadlig eller otillåten bisyssla har anmälts från någon av förvaltningarna. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:25. 
- Personalenhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-01-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
informationen noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Personalenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:34 Dnr. KS 2014/0364 

Svar på motion nr 15/2014 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) -
HBT-certifiering av kommunala verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motionen besvarad med hänvisning till att kommunen i sin jämställdhetsplan angett 
tydliga mål och uppföljning för jämställdhet och lika rättigheter. Kommunstyrelsens kontor, 
personalenheten, anser att kommunen uppfyller de uppsatta målen att främja allas lika 
rättigheter och möjligheter i arbetslivet. 

Särskilt yttrande 
Mathias Lindow (FP) lämnar ett särskilt yttrande 
Anderas Lennkvist lyfter en mycket viktig fråga i sin motion. Ett Österåker där alla känner sig 
inkluderade (oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning) bygger på att vi 
från kommunen ständigt jobbar med värdegrunds frågor i våra verksamheter på enhetsnivå. 
När det gäller HBT-certifiering så tror jag det är ett intressant redskap i detta arbete, men jag 
tror det är mer lämpligt att börja med enhet per enhet istället för att som motionen 
förespråkar per verksamhetsområde och hela kommunen. 
Mathias Lindow (FP) 

Michaela Haga (C) och Arne Ekstrand (KD) biträder Mathias Lindows (FP) särskilda yttrande. 

Protokollsanteckning 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar en protokollsanteckning 
Motionen handlar ytterst om respekten för alla människor och för de mänskliga värden som 
gör oss till de människor vi är och vår rätt att vara just som vi är. Ingen skall diskrimineras och 
det är kommunens uppgift som arbetsgivare att ge de verktyg som personalen behöver för att 
möta varje invånare, varje arbetskamrat med respekt och värdighet. Österåkers kommun hade 
en jämställdhetsplan som löpte fram till år 2014. Den var undermålig på flera sätt bland annat 
inom just områdets om motionen belyser. Enligt de uppgifter vi fått håller kommunen pä med 
ett arbete med ny jämställdhetsplan och det är bra, men vi anser det ogörligt att som i svaret 
till den här motionen hänvisa till en jämställdhetsplan som inte finns. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Andreas Lennkvist (V) har väckt en motion i Kommunfullmäktige 2014-12-15 innebärande att 
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta för att HBT-certifiera den 
kommunala verksamheten med mål att hela Österåkers kommun i egenskap av arbetsgivare 
ska HBT-certifieras. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

Forts. KS § 8:34 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:26. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-05-05. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2014-03-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motionen 
besvarad med hänvisning till att kommunen i sin jämställdhetsplan angett tydliga mål och 
uppföljning för jämställdhet och lika rättigheter. Kommunstyrelsens kontor, personalenheten, 
anser att kommunen uppfyller de uppsatta målen att främja allas lika rättigheter och 
möjligheter i arbetslivet. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar bifall till motionen. 
Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP) och Roger Johansson (RP) biträder 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande. 

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

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

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

Expedieras 
- Personalenheten 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-05-20, § 8:34 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein - Conny S. X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

FP Jenny Nordström - Christina F. X 

C Michaela Flaga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger J ohansson X X 

MP Michael Solandet- X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:35 Dnr. KS 2015/0172 

Revidering av förbundsordning under § 19 - Samordningsförbundet 
Södra Roslagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Komplettera § 19 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Södra Roslagen med "För 
den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.". 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Södra Roslagen styrelse beslutade vid sammanträde den 19 november 
att förbundsordningen avseende § 19 ska lämnas för revidering till ägarparterna. 
Orsaken är att medlemsparter med nuvarande förbundsordning har olika förutsättningar 
avseende ersättning av revisorer. 
Den särskilda ordningen innebär att Försäkringskassan ersättar kostnaderna för revisorerna, 
en kostnad som Försäkringskassan sedan begär av Samordningsförbundet Södra Roslagen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:27. 
- Kommunkansliets tjänsteutlatande daterat 2015-04-21, reviderad 2015-05-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliet besluts förslag innebärande att 
komplettera § 19 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Södra Roslagen med "För 
den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.". 

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

Expedieras 
- Samordnings förbundet Södra Roslagen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS §8:36 Dnr. KS 2015/0193 

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på 
uppdrag av Österåkers kommun i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2015-04-22. 

2. Uppdra till berörda nämnder att senast i verksamhetsplanen för 2016 upprätta en 
uppföljnings- och utvärderingsplan för den verksamhet som på nämndens uppdrag utförs av 
privata utförare. 

Protokollsanteckning 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar en protokollsanteckning 
Vi ser programmet för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utövare 
som ett dokument som får starta detta viktiga arbete, och det är viktigt att det kommer igång. 
Vi anser att under arbetets gång bör detta program sedan göras mer fylligt och stringent. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Förslag om program för att följa upp verksamhet som genom avtal lämnas över till privata 
utförare samt tillförsäkra kommunen information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn 
i verksamheten. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:28. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-04-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att 
1. Anta program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på 
uppdrag av Österåkers kommun i enlighet med tjänsteudåtande daterat 2015-04-22. 
2. Uppdra till berörda nämnder att senast i verksamhetsplanen för 2016 upprätta en 
uppföljnings- och utvärderingsplan för den verksamhet som på nämndens uppdrag utförs av 
privata utförare. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

ö Österåker 

Forts. KS § 8:36 

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

Expedieras 
- Produktionsstyrelsen 
- Socialnämnden 
- Våld- och omsorgsnämnden 
- Upphandlingsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS § 8:37 Dnr. KS 2014/0253 

Svar på motion nr I 1/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Kvalificerad hemsjukvård i livets slutskede 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motionen besvarad med hänvisning till att Socialförvaltningen kontinuerligt arbetar med 
frågor och ärenden kring vård i livets slutskede samt stöd till anhöriga samt att det pågår ett 
ständigt förbättringsarbete inom detta prioriterade område, inom och mellan alla berörda, 
ansvariga vårdgivare. Det pågår även en diskussion mellan kommunens politiska ledning och 
ansvariga politiker i Stockholms läns landsting i frågan. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-08-26 
föreslagit dels att tillsammans med landstinget se över hur den kvalificerade hemsjukvården i 
livets slutskede kan förbättras och utvecklas här i Österåker och dels att Österåkers kommun 
samtidigt ser över hur stödet till anhöriga också kan utvecklas. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (S) ordförandeförslag daterat 2015-05-13. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:29. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-05-08. 
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-04-28, § 4:6. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-16 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motionen 
besvarad med hänvisning till att Socialförvaltningen kontinuerligt arbetar med frågor och 
ärenden kring vård i livets slutskede samt stöd till anhöriga samt att det pågår ett ständigt 
förbättringsarbete inom detta prioriterade område, inom och mellan alla berörda, ansvariga 
vårdgivare. Det pågår även en diskussion mellan kommunens politiska ledning och ansvariga 
politiker i Stockholms läns landsting i frågan. 

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

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

Forts. KS § 8:37 

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. 

Expedieras 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-05-20, §8:37 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein - Conny S. X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

FP Jenny Nordström - Christina F. X 

C Michaela Haga X X 

I<D Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Ivarsson 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 X 

Resultat 8 5 
" 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS §8:38 Dnr. KS 2015/0200 

Uppdrag till Kommundirektören om integrationsarbete -
Atgärdsplan för integration 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till kommunstyrelsens kontor att ta fram ett åtgärdsprogram som presenterar 
förvaltningarnas möjlighet att bidra i integrationsarbetet dels för egen del och dels tillsammans 
med andra intressenter i vår omgivning. 

2. Åtgärdsprogrammet för integration ska redovisas vid Kommunstyrelsens sammanträde 
2015-08-24 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att ta emot 50 flyktingar som 
har fått permanent upphållstillstånd. För att tydliggöra vilket ansvar hela den kommunala 
organisationen har för att integrationen ska bli den bästa möjliga så behöver en åtgärdsplan 
med tydligt ansvar tas fram. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-05-11 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 5:30. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att 
1. Uppdra till kommunstyrelsens kontor att ta fram ett åtgärdsprogram som presenterar 
förvaltningarnas möjlighet att bidra dels för egen del och dels tillsammans med andra 
intressenter i vår omgivning. 
2. Åtgärdsprogrammet för integration ska redovisas vid Kommunstyrelsens sammanträde 
2015-08-24. 

Johan Boström (M) yrkar på tillägg till beslutssatsen ett innebärande "... i 
integrationsarbetet.. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kansliet 

Justerandes signaturer a \ \y -7^ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-20 

KS §8:39 Dnr. KS 2015/0135 

O 

Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en 
utvärdering av elevhälsan 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Skolnämndens aterredovisning av uppdraget att genomföra en utvärdering av elevhälsan. 

Beslutsunderlag 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-05-08. 
- Skolnämnden har behandlat ärendet 2015-04-28, § 3:9 b. 
- Skolförvaltningens PM daterat 2015-05-04. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 
informationen noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- SKN 
- Kansliet 

Justerandes signaturer /Q-/ ~ Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
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KS § 8:40 Dnr. KS 2015/0178 

Rekommendation att publicera datamängder som öppen data 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) rekommendation att publicera datamängder, 
som öppna data inom områdena miljödata, parkering samt skolor, förskolor och fritidshem i 
enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-27. 

Sammanfattning 
Öppna data är digital information som är tillgänglig för vem som helst att återanvända och 
distribuera, utan avgifter och begränsande villkor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-04-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Metcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att anta Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) rekommendation att publicera 
datamängder, som öppna data inom områdena miljödata, parkering samt skolor, förskolor och 
fritidshem i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-27. 

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

Expedieras 
- Kommunförbundet i Stockholms län 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 8:41 Dnr. KS 2015/0205 

Komplettering av Kommunstyrelsens delegationsordning gällande 
beslut om eldningsförbud i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Komplettera Kommunstyrelsens delegationsordning med att besluta om eldnings förbud 
utomhus, på Storstockholms brandförsvarsförbunds inrådan, får fattas av i första hand 
säkerhetsfunktionen i kommunen, i andra hand chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Sammanfattning 
Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen kan beslut om eldningsförbud utomhus inte 
längre fattas av Storstockholms brandförsvarsförbund utan ska istället tas i respektive 
medlemskommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-05-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att komplettera Kommunstyrelsens delegationsordning med att besluta om eldnings förbud 
utomhus, pä Storstockholms brandförsvarsförbunds inrådan, får fattas av i första hand 
säkerhetsfunktionen i kommunen, i andra hand chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

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

Expedieras 
- Säkerhetsstrateg 
- Kansliet 

Justerandes signaturer J^Z Utdragsbestyrkande 
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KS § 8:42 Dnr. KS 2014/0251 

Val av ledamöter till referensgruppen för översiktsplanen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Yeronica Zander (RP) entledigas som ledamot i referensgruppen för översiktsplanen. 

2. Jan Thörnholm (RP) utses till ledamot i referensgruppen för översiktsplanen. 

Sammanfattning 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-16, § 3:28 och 2015-05-06, § 7:5 valdes följande 
ledamöter till referensgrupp för översiktsplan: 
Mats Höjbrandt (M) 
Sven Hugosson (FP) 
Börje Löfven (C) 
Mikael Ottosson (KD) 
Lennart Berneklint (ÖP) 
Mats Larsson (S) 
Veronica Zander (RP) 
Ronny Ekström (MP) 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
Karl Johansson (SD) 
Anna-Karin Eriksson (SÖ) 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) redogör för förslag dll ledamot till referensgruppen för översiktsplanen. 

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

Expedieras 
- Valda ledamöter 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 8:43 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. 

Ordförandebeslut, Österåkers kommun, Utfärdande av fullmakt till Österåkers kommuns 
ombud, att företräda kommunen i tvist rörande skadeståndskrav avseende påstådd åverkan 
m.m. till följd av avdikning. 2015-04-09. 

Ordförandebeslut, Österåkers kommun, utfärdande av fullmakt för ekonomichef Katarina 
Leinar att vid årsstämma i AB Vårljus i maj 2015, företräda Österåkers kommun. 

Beslut fattade av Samhällsbyggnads förvaltningen 2015-03-23 - 2015-05-10 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 8:44 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 information som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2015-03-23 - 2015-05-10. 

- Minnesanteckningar för Idrotts- och friluftsrådet, 2015-01-28. 
- Avtal om Origo resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län. 2015-
02-26. 
- Förändringar i skollagen, SKL. 2015-03-09. 
- Minnesanteckningar för Miljö- och klimatrådet, 2015-03-19 
- Cirkulär 15:12, SKL, Sotningsindex 2015. 2015-03-20. 
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholm, Dispens från reservats föreskrifterna och dispens från 
strandsskyddsbestämmelserna för mast och teknikbodar i Finnhamns naturreservat i 
Österåkers kommun. 2015-03-23. 
- Minnesanteckningar för Integrationsrådet, 2015-03-23 
- Inspirationsskrift om hur kommuner kan arbeta med att förenkla för företag, Tillväxtverket. 
2015-03-25. 
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholm, Byggnads förbud utmed allmänna vägar. 2015-03-30. 
- llevisionsrappor, PWC, Förstudie kring riskexponering kopplat till 
exploateringsverksamheten. 2015-03-31. 
- Skärgårdsrapport, Stockholm vatten. 2015-04-01. 
- Brev, Länsstyrelsen i Stockholm, Stärkt regional samverkan för arbetet med mänskliga 
rättigheter. 2015-04-01. 
- Beslut, T illstånd att använda lätt svävare, Länsstyrelsen i Stockholms län. 2015-04-02. 
- Kallelse till årsstämma i AB Vårljus 2015-05-06. 2015-04-07. 
- Remiss, Länsstyrelsen i Stockholms län, Ansökan om fartbegränsning till 10 knop i del av 
Furusundsleden för hela eller delar av den reguljära färjetrafiken mellan Stockholm och Åbo. 
2015-04-20. 
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholm, Ansökan om fartbegränsning i Furusundsleden, 
Österåkers kommun. 2015-04-20 
- Meddelande, Länsstyrelsen i Stockholm, Behov av starkare stöd och tydligare information till 
förvaltningskommuner. 2015-04-22. 
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), förändringar i MSB:s 
oljeskyddsorganisation. 2015-04-07. 
- Protokollsutdrag, Vaxholms stad, Ekonomisk fördelning - Käppala. 2015-04-13. 
- Protokollsutdrag, Storstockholms brandförsvar, Delegation att utfärda föreläggande och 
förbud i samband med brandskyddskontroll. 2015-03-16. 
- Länsstyrelsen i Stockholm. Stärkt regional samverkan för arbetet med Mänskliga Rättigheter. 
2015-04-01. 

Forts. 

Justerandes signaturer /&-/ Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 8:44 

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), förändringar i MSB:s 
oljeskyddsorganisation. 2015-04-07. 
- Protokoll, Norrvatten, 2015-04-08. 
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholm, Skyddsjakt på vitkindad gås på Österåkers golfklubb, 
Österåkers kommun. 2015-04-13. 
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholm, Skyddsjakt på vitkindad gås inom fastigheten Svinninge 
7:6, Österåkers kommun. 2015-04-13. 
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholm, Skyddsjakt på vitkindad gås inom Margretelunds gårds 
utarrenderade marker, Österåkers kommun. 2015-04-13. 
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholm, Skyddsjakt på vitkindad gås in Flaxenviks 
Tomtägare förenings område på Flaxenviks strand och äng, Österåkers kommun. 2015-04-13. 
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholm, Skyddsjakt på vitkindad gås inom fastigheten Svartgarn 
2:6 i Österåkers kommun. 2015-04-13. 
- Inbjudan till bl.a. Kommunstyrelsen att närvara vid årsstämma i Armada Fastighets AB, 
Armada Bostäder, Armada Projektfastigheter AB, Armada Stenhagen AB, m.fl. den 18 maj. 
- Rapport, Statens veterinärmedicinska anstalt. 2015-04-14. 
- Projekt och upphandling, AB Storstockholms Lokaltrafik, Efter granskning av järnvägsplan 
för dubbelspår på Roslagsbanan, Sträckan Hägernäs-Ullna kvarnväg. 2015-04-15. 
- Yttrande, Länsstyrelsen i Stockholm, Anmälan för samråd angående röjning av befintliga 
ledningsgator i området Stora Stava-Smedby i Österåkers kommun (Hacksta Eon elnät 20 
kV9). 2015-04-16. 
- Cirkulär 15:13, SKL, Ny lag om sprängämnesprekursorer. 2015-04-20. 
- Besked, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Utbetalning av ersättning 
enligt 5 kap. 1 § lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 2015-04-21. 
- Protokollsutdrag, KSL, Val av 5 ledamöter dll ledningsgruppen Samverkan inom vård- och 
omsorgsområdet i Stockholms län. 2015-04-21. 
- Regeringskansliet, Remiss, En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24). 2015-04-21. 
- Inbjudan, Länsstyrelsen i Stockholm, Välkommen till samverkansmöte mellan polis, åklagare, 
kommuner och länsstyrelsen den 10 juni. 2015-04-22. 
- I -änsstyrelsen i Stockholms län, komplettering av tidigare avseende beslut om farthållningen 
för fartyg i Furusundsleden. 2015-04-23. 
- SKL, meddelande från styrelsen nr 7, SKL:s sammanträdesplan för 2016. 
- Länsstyrelsen i Stockholm, Inbjudan informationsseminarium EU:s strategi för 
Östersjöregionen och möjliga finansieringskällor den 25 maj. 2015-04-27. 
- Försvarsmakten, Yttrande, Sjökabelförläggning mellan M Lövskär och O Lövskär, 
Österåkers kommun, Stockholms län. 2015-04-29. 
Cirkulär 15:15, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2015-2018. 2015-04-29. 
- Siffror och information från Storstockholms brandförsvar. 2015-05-03. 
- Beslut, Transportstyrelsen. Tillstånd för indragning av SSA vid Österskär. 2015-05-07. 
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KS §8:45 Dnr. KS 2015/0100 

Kommundirektören informerar 

- Ny skoldirektör, Staffan Erlandsson, kommer att börja tjänsten den 1 september. 

- Ny näringslivs- och utvecklingsdirektör, Mattias Forsberg, kommer att börja tjänsten i mitten 
av augusti. 
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KS §8:46 Dnr. KS 2015/0027 

Övriga frågor 

Michaela Fletcher (M) informerar om att STONO har ett möte den 4 juni, kl. 09.30 i Täby 
park, till vilka ledamöter och ersättare i Planarbetsutskottet och utvalda tjänstemän kommer 
att bjudas in. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


