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Österåker 
SammancrädÉvrocokoli för Komfraristyrelsen 2015-08-24 

KS §10:33 Dnr. KS 2015/0253 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13833-15, 
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till Förvaltningsdomstolen i Stockholm, i mål nr 13833-15 överlämna yttrande i enlighet 
med förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilaga, daterat 2015-08-19, innebärande att 
Österåkers kommun bestrider överklagandet och hemställer att detta lämnas utan bifall, 

2. Omedelbart justera protokollet avseende beslut om yttrande till Förvaltningsdomstolen i 
Stockholm, i mål nr 13833-15 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Skäl för avslagsyrkande 
Vi anser att Österåkers kommun ska anpassa borgensavgiftens storlek utifrån varje enskilt 
projekt. Så länge som så inte görs anser vi att Österåkers kommun inte anpassat sitt arbetssätt 
efter gällande lagstiftning. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Österåkers kommunfullmäktige fattade 2015-06-15 beslut om kommunal borgen för Armada 
Bostäder AB, Dnr KS 2015/0147 (ärende 10) och Armada Kanalfastigheter AB, Dnr KS 
2015/0146 (ärende 11). För åtagandena fastställdes en borgensavgift om 0,35% av 
kapitalbeloppet för respektive åtagande. 
Kommunfullmäktiges beslut i nämnda ärenden har därefter överklagats till Förvaltningsrätten 
i Stockholm, som förelagt Kommunen att inkomma med yttrande, senast 2015-08-25. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-08-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Till Förvaltningsdomstolen i Stockholm, i mål nr 13833-15 överlämna yttrande i enlighet 
med förvaltningens tjänsteudåtande inklusive bilaga, daterat 2015-08-19, innebärande att 
Österåkers kommun bestrider överklagandet och hemställer att detta lämnas utan bifall, 
2. Omedelbart justera protokollet avseende beslut om yttrande till Förvaltningsdomstolen i 
Stockholm, i mål nr 13833-15 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20 IS-08-24 

Forts. KS § 10:33 

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

Omedelbar justering 

Michaäa- Fletcher 
Ordförande 

Expedieras 
- Förvaltningsrätten i Stockholm 
- Kansliet 

Ann-Christine 
Justerande 

Furustrand 

Justerandes signaturer Utdragsb. xande 
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Närvarande 
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Måndagen den 24 augusti 2015, kl 15.00 - 16.50 

Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Enligt bifogad närvarolista 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Justerande 
jluulti 

Christina Funhammar (M) § 10:4 

Anslagsbevis § 10:33 justerades i omedelbar anslutning till sammanträdet 

Justering tillkännagiven 2015-08-/^ - 2015-09-J^T 
genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Förvaringsplats för 
protokollet 

2S i^-

Kommunstyrelsen 

2015-08-24 

Komrrujnkansliet, Alceahuset, Åkersberga 

Fredrik Zethrxus 

Fredrik Zethrasus §§ 10:1 - 10:32, §§ 10:34- 10:37 

Ann-Christine Furustrand 

Ann-Christine Furustrand (S) 

Michaela Fletcher (M) §§ 10:1 - 10:3, §§ 10:5- 10: 32 och §§ 10:34- 10:37 

-10:37 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X § 10:4 Christina F. § 10:4 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X 

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

M Johan Boström X 

M Hampe Klein X 

FP Jenny Nordström X 

C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

S Anas Abdullah X 

S Mats Larsson X 

RP Roger Johansson X 

MP Michael Solander X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Conny Söderström -
M Christina Funhammar X § 10:4 

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 

Anna Anderman Väg- och trafikchef 

Helena Cronberg Kommunikationschef 

Charlotte Hedlund Översiktsplanerare 

Anton Bergman Översiktsplanerare 

Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 

Kristian Krassman Politisk sekreterare (S) 

Johanna And Politisk sekreterare (FP) 

Karl Johansson Adjungerad (SD) 

Fredrik Zethrseus Sekreterare 

Justerandes signaturer VXjJ /\ Utdragsbestyrkande 

0 Österåker 
SammanträatJK/rotokoll för Komi.,„iistyrelsen 2015-08-24 

KS § 10:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Ärenden som utgår 
Ärende 9 "Uppdaterad cykelplan 2015 i Österåkers kommun", ärende 13 "Svar på 
medborgarförslag nr 4/2014 - Bygg Röllingbyleden innan trafikinfarkten kommer", ärende 14 
"Svar på medborgarförslag nr 13/2013 - Fortsättning av cykelväg/gångväg på 
Margretelundsvägen fram till Skärgårdsstaden", ärende 16 "Svar på medborgarförslag nr 
15/2014 - Förbättra informadonen (skyltning och märkning) om kommunens cykelstråk" och 
ärende 18 "Svar på medborgarförslag nr 18/2014 - Öka antalet cykelställ i Åkersberga 
centrum" på dagordningen utgår. 

Ärenden som tillkommer 
Ärende "Avtal om utökad färjetrafik på Ljusteröleden september 2015 - december 2018" blir 
nummer 29 på dagordningen, ärende "Österåkers kommuns beslut om att ej utnyttja 
hembudsrätt samt att tills vidare ej förvärva ytterligare aktier avseende Visit Roslagen AB" blir 
nummer 30 på dagordningen, ärende "Avtal mellan Österåkers kommun och Österåkers 
närradio förening" blir nummer 31 på dagordningen, ärende "Utredningsuppdrag -
Samlingslokaler Ljusterö" blir nummer 32 på dagordningen, ärende "Yttrande till 
Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13833—15, angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen" blir ärende 33 och ärende "Ekonomiskt bidrag avseende Blå Vågen
stipendium" blir nummer 34 på dagordningen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS § 10:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet 
justeras senast den onsdagen den 26 augusti, kl. 13.30 i kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Michaela Fletcher (M) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast onsdagen den 26 augusti, kl. 13.30 i kommunkansliet. 

Information 

Justerandes signaturer \/X/''3Z' Utdraga . ,rkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

0 Österåker 

KS § 10:3 Dnr. KS 2015/0223-253 

Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers 
kommun som ska användas vid försäljning av kommunens mark. 

2. Komplettera bilagan på sidan fem med rubriken "Grundläggande villkor" och texten "Vid 
val av exploatör ska alltid hänsyn tas..så att komplett text lyder "Vid val av exploatör ska 
alltid hänsyn tas till dennes ekonomi, stabilitet och dokumenterade förmåga att genomföra 
projekt." 

Sammanfattning 
Enligt den nya lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) ska varje 
kommun som genomför markanvisningar anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska 
innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
markanvisningar samt principer för markprissättning. Syftet med riktlinjerna är att öka 
transparensen i marktilldelningsprocessen och därmed tydliggöra vilka krav och 
förutsättningar som finns vid markanvisningar av kommunägda områden. I Österåkers 
Kommun finns en antagen markanvisningspolicy som reglerar kommunala markanvisningar. 
De nya riktlinjerna bygger på markanvisningspolicyn men är mer ingående och detaljerade. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 5:3. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Kommunstyrelsen godkänner riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers kommun 
som ska användas vid försäljning av kommunens mark. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg i innebärande att komplettera bilagan på sidan fem med 
rubriken "Grundläggande villkor" och texten "Vid val av exploatör ska alltid hänsyn tas..så 
att komplett text lyder "Vid val av exploatör ska alltid hänsyn tas till dennes ekonomi, stabilitet 
och dokumentera de förmåga att genomföra projekt." 

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

Forts. 

Justerandes signaturt Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

Forts. KS § 10:3 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer PfCf Utdragsbestyrkande 

Sammanträdes^, otokoll för Kommu.otyrelsen 2015-08-24 

KS § 10:4 Dnr. KS 2012/0408-214 

Godkännande av markintrångsavtal Berga 13:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Markintrångsavtal för Berga 13:1 godkänns. 

Sammanfattning 
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut (KS § 1:6) pågår arbete med att upprätta en 
detaljplan för Höjdvägen. Höjdvägen är idag en enskild väg men kommer i detaljplanen att 
föreslås fa kommunalt huvudmannaskap. Kommunalt huvudmannaskap för vägen innebär att 
det krävs en överföring av vägen från fastigheten Berga 13:1 till kommunens fastighet Berga 
11:1. Berga 13:1 ägs av Brf Draknästet, som inom fastigheten har en relativt ny väg med ett 
anläggningsvärde som inte har hunnit skrivas av. Inom fastigheten finns även naturmark som 
föreslås ingå i allmän platsmark i den nya detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 5:5. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-08. 

Jäv 
Michaela Fletcher (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Christina Funhammar (M) ersätter 
Michaela Fletcher (M) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
markintrångsavtal för Berga 13:1 godkänns. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer /i_ Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS § 10:5 Dnr. KS 2015/0053-214 

Planuppdrag för detaljplan för Berga 6:485 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Berga 
6:485. 

Sammanfattning 
Mark & Invest AB har inkommit med en ansökan om planläggning för att ändra 
bestämmelserna i gällande detaljplan för Berga 6:485. Ändringen syftar till att möjliggöra en 
utbyggnad av bostäder i form av flerbostadshus i 3-4 vån inom området till skillnad från 
gällande bestämmelser, område för allmänt ändamål. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 5:9. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-05-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Berga 
6:485. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande med 
Ann-Christine Furustrands (S) biträde och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdrags kände 

Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS § 10:6 Dnr. KS 2015/0206-218 

Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Mellansjö 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av 
Mellansjö 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Förslag till detalj vill vi ska medge ett succesivt framtida utbyggnad av till exempel särskilt 
boende, inte slå fast att det explicit skall vara 10 platser. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Mellansjö, huvudort på Ljusterö, är beläget ca 3 kilometer från färjeläget där bilfärjorna 
ansluter till fasdandet samt ca 1 kilometer från Ljusterö Torg med bl.a. dagligvaruhandel. I 
Mellansjö ligger skola, gruppboende, vårdcentral samt trygghetsboendet Görjansgården med 
21 lägenheter. I dagsläget finns inget särskilt boende på Ljusterö. 

Behovet av särskilt boende i området har uppskattats till ca 10 platser och efter en förstudie 
gjord av Vård- och omsorgsnämnden ("Ljusterö särskilt boende" daterad 2014-10-15, 
diarienummer 2014/0310) fick Armada Fastighets AB av kommun fullmäktige i uppdrag att 
gemensamt med Vård- och omsorgsnämnden projektera för ett särskilt boende för äldre med 
möjlighet till parboende 2015-02-09 (KF § 1:20) i anslutning till Görjansgården. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 5:10. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-05-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av 
Mellansjö 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signature, ncr Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS §10:7 Dnr. KS 2015/0228-214 

Upprättning av detaljplan för del av Svavelsövägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för "Del av 
Svavelsövägen". 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände 2005-12-19 "Svinninge planprogram" och "Svinninge -
översiktlig MKB" som underlag för vidare detaljplaneläggning i området. 
En detaljplan för Rydbo Saltsjöbad del 1 har nyligen upprättats och vunnit laga kraft 2014-04-
09. Kommunen är inte huvudman för allmän plats i denna plan. Vägen som utgör ett 
huvudstråk i Svinninge och ansluter till "Nya Skåvsjöholmsvägen" inom DP Skåvsjöholm som 
bl.a. betjänar föreslagna skol- och förskoletomter. Del av Svavelsövägen föreslås få ändrat 
huvudmannaskap och detaljplaneläggas i en separat detaljplan med kommunalt 
huvudmannaskap. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 5:12. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-05-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för "Del av 
Svavels övägen''. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

; - —> Utdragsbestyrkande 
Justerandes signaturer rrf^ PrLT 

ö Österåker 
Sammanträt tokoll för Korr. ;yrelsen 2015-08-24 

KS §10:8 Dnr. KS 2015/0242 

Avtal mellan Österåkers kommun och Trafikverket om 
medfinansiering och samverkan för projekt väg 276 Sjöbergsvägen -
Åkersberga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Avtalet mellan Österåkers kommun och Trafikverket om medfinansiering och samverkan 
för projekt väg 276 Sjöbergsvägen — Åkersberga godkänns. 

2. Detta avtal ersätter Finansieringsavtal för Projekt väg 276, Roslagsvägen- Etapp 1 
2009-10-27 och tilläggsavtal om medfinansiering av väg 276 etapp 1 beslutat av 
Kommunfullmäktige 2012-06-16. 

3. Österåkers kommun kostnader avseende Trafikverkets åtaganden i avtalet, totalt 18,2 mkr, 
finansieras via exploateringsintäkter om 4,1 mkr och 4,9 mkr i balanserade medel för statlig 
infrastruktur, resterande del belastar investeringsbudgeten 2016 och 2017. 

Sammanfattning 
Ett avtal är framtaget mellan Österåkers kommun och Trafikverket som reglerar finansiering 
och samverkan för projekt väg 276 Sjöbergsvägen - Åkersberga. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-08-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Avtalet mellan Österåkers kommun och Trafikverket om medfinansiering och samverkan 
för projekt väg 276 Sjöbergsvägen — Åkersberga godkänns. 
2. Detta avtal ersätter Finansieringsavtal för Projekt väg 276, Roslagsvägen- Etapp 1 2009-10-
27 och tilläggsavtal om medfinansiering av väg 276 etapp 1 beslutat av Kommunfullmäktige 
2012-06-16. 
3. Österåkers kommun kostnader avseende Trafikverkets åtaganden i avtalet, totalt 18,2 mkr, 
finansieras via exploateringsintäkter om 4,1 mkr och 4,9 mkr i balanserade medel för statlig 
infrastruktur, resterande del belastar investeringsbudgeten 2016 och 2017. 

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

Forts. KS § 10:8 

Expedieras 
- Trafikverket 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdrag /rkande 

Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS § 10:9 Dnr. KS 2015/0124-309 

Principer för huvudmannaskap för gator inom Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Principer för huvudmannaskap för gator i Österåkers kommun antas med komplettering till 
bilagan under rubriken "Principer för huvudmannaskap för gator i Österåkers kommun" med 
texten "För bebyggelse som betecknas som tät bebyggelse utanför Åkersberga tätort ska 
frågan om huvudmannaskap prövas i samband med detaljplaneläggning." samt "I 
nyexploateringsområden för permanentboende bör vägar och grönytor ligga under kommunalt 
huvudmannaskap.". 

2. Omvandling från enskilt huvudmannaskap till kommunalt genomförs i enlighet med 
genomförandeplanen. 

3. Finansiering av omvandling från enskilt huvudmannaskap till kommunalt prövas i varje 
enskilt beslut. 

4. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att lämna in en omprövning av det kommunala 
väghållningsområdet så att det följer den utpekade tätortsgränsen för huvudorten, Åkersberga. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige lämnade i anslutning till budgetbeslut 2014 ett särskilt uppdrag att utreda 
konsekvenser vid eventuellt överförande av huvudmannaskapet från enskilda till kommunala 
vägar i kommunen och konsekvenserna för de fastighetsägare som idag har enskilda vägar. 
Det lämnades även ett uppdrag att utreda framtida infrastrukturåtgärder samt principer för 
huvudmannaskap för allmän plats. En bilagd promemoria redovisar principer för 
huvudmannaskap för allmän plats i Österåkers kommun och konsekvenser vid genomförande 
av föreslagna principer. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Principer för huvudmannaskap för gator i Österåkers kommun antas. 
2. Omvandling från enskilt huvudmannaskap till kommunalt genomförs i enlighet med 
genomförandeplanen. 
3. Finansiering av omvandling från enskilt huvudmannaskap till kommunalt prövas i varje 
enskilt beslut. 
Forts. 

Justerandes signatu. Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprocokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

Forts. KS § 10:9 

4. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att lämna in en omprövning av det kommunala 
väghållningsområdet så att det följer den utpekade tätortsgränsen för huvudorten, Åkersberga. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på två tillägg till bilagan under rubriken "Principer för 
huvudmannaskap för gator i Österåkers kommun" innebärande att 
1. Komplettera texten enligt följande "För bebyggelse som betecknas som tät bebyggelse 
utanför Åkersberga tätort ska frågan om huvudmannaskap prövas i samband med 
detaljplaneläggning.". 
2. Komplettera texten enligt följande "I nyexploateringsområden för permanentboende bör 
vägar och grönytor ligga under kommunalt huvudmannaskap.". 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande med 
Ann-Christine Furustrands (S) biträde och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer J ^ —- Utdragsbestyrkande 

Österåker 
Sammanträaesprotokoll för Komii.unstyrelsen 2015-08-24 

KS §10:10 Dnr. KS 201 S/0120-100 

Svar på motion nr 6/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) - Gör 
Storängstorget bilfritt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse modonen besvarad med hänvisning till att åtgärder redan vidtagits mot bilkörning på 
torget, med bland annat trafikhinder och informationsinsatser gentemot näringsidkarna 
avseende transporter, samt att en arbetsgrupp bildats med kommunen och näringsidkare 
verskamma kring torget med syfte att skapa ett attraktivt torg. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Det är mycket positivt att precis det som föreslogs i motionen nu kan redovisat som 
genomfört. Det visar flera saker bland annat vikten av att ha en aktiv opposition som lägger 
förslag till kreativa lösningar som förbättrar kommunen och är bra för Österåkersborna. 
Motionen borde, eftersom det uppenbarligen råder total politisk enighet om vikten av att 
förbättra situationen på Storängstorget, varit bifallen. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion föreslagit att kommunen tillsammans med 
näringsidkarna, Posten m.fl. verkar för att Storängstorget blir bilfritt. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 5:14 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-06-02. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
anse motionen besvarad med hänvisning till att åtgärder redan vidtagits mot bilkörning på 
torget, med bland annat trafikhinder och informationsinsatser gentemot näringsidkarna 
avseende transporter, samt att en arbetsgrupp bildats med kommunen och näringsidkare 
verskamma kring torget med syfte att skapa ett attraktivt torg. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

Forts. KS § 10:10 

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 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ^ Utdra .yrkande 

Omröstningslista 
0 Österåker 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 -2018) 
KS 2015-08-24, § 10:10 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

FP Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

S Mats Larsson 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 -
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 -

Hf 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS §10:11 Dnr. KS 2015/0075 

Svar på medborgarförslag nr 3/2015 - Uppför ett räcke eller 
bredda trottoaren på Sjökarbyvägen från Getingvägen mot 
korsningen Sjökarbyvägen/Kantarellvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till planerad projektering under 2016. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår att kommunen sätter upp 
ett räcke eller breddar trottoaren på Sjökarbyvägen från Getingvägen mot korsningen 
Sjökarbyvägen/Kantarellvägen. 

Sjökarbyvägen, mellan Getingvägen och Vivelvägen västra, har många brister och ett 
helhetsgrepp behöver göras. Bland annat kommer trottoaren breddas för både gående och 
cyklande, ny beläggning kommer att läggas och busshållplatserna kommer att 
tillgänglighetsanpassas. I enlighet med den reviderade cykelplanen 2015 avser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att utföra en projektering under 2016 för att åtgärda detta och 
därmed fa en säkrare trafikmiljö. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-07-01. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Flctcher (M) yrkar att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till 
planerad projektering under 2016. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

M? 
Justerandes signaturer ~ " i 

JA-/ Utdragsbescyrkande 

Österåker 
Sammanträdes,., ^cokoll för Komn.v, /relsen 2015-08-24 

KS §10:12 Dnr. KS 2014/0354 

Svar på medborgarförslag nr 14/2014 - Angående klottersanering i 

kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att Kommunstyrelsen 2015-02-16, § 
3:3, antog nya riktlinjer mot klotter och annan skadegörelse samt med tillägget om att fortsatt 
ha en dialog med andra fastighetsägare. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår åtgärder för 
klottersanering. Österåkers kommun har redan antagit nya riktlinjer kring klotter och liknande 
skadegörelse. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 5:17. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-06-08. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att Kommunstyrelsen 2015-02-16, § 3:3, 
antog nya riktlinjer mot klotter och annan skadegörelse. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande "... med tillägget om att fortsatt ha en 
dialog med andra fastighetsägare.". 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

.. —5 lo * Utdragsbestyrkande 
Justerandes signaturer \Af\S tfU 



OsteräKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS § 10:13 Dnr. KS 2014/0357-100 

Svar på medborgarförslag nr 17/2014 - Minska biltrafiken in på 
torget i Åkersberga Centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att åtgärder redan vidtagits mot 
bilkörning på torget, med bland annat trafikhinder och informationsinsatser gentemot 
näringsidkarna avseende transporter, samt att en arbetsgrupp bildats med kommunen och 
näringsidkare verksamma kring torget med syfte att skapa ett attraktivt torg. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 12 december 2014 föreslås att 
kommunen ska minska trafiken in på Storängstorget. 

Under våren 2015 har åtgärder vidtagits för att minska trafiken in på torget. Detta har skett 
genom att pollare installerats på infarten från Bergavägen. En lösning med annan typ av 
hinder kommer att installeras vid gränden mellan hotellet och nya centrumbyggnaden. De 
åtgärder som genomförts kommer utvärderas om de är tillräckliga, om inte kan ytterligare 
åtgärder vara aktuella. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 5:18. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-06-09. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförande förslaget innebärande att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att åtgärder redan vidtagits mot bilkörning på 
torget, med bland annat trafikhinder och informationsinsatser gentemot näringsidkarna 
avseende transporter, samt att en arbetsgrupp bildats med kommunen och näringsidkare 
verksamma kring torget med syfte att skapa ett attraktivt torg. 

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

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

Forts. 

Justerandes signaturer 'styrl<ande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

Forts. KS § 10:13 

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 
- Kansliet 

Justerandes signatur.. Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-08-24, § 10:13 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

FP Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 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 -
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 -

G7 iför 

Österåker 
Sammanträt tokoll för Korr .yreisen 2015-08-24 

KS § 10:14 Dnr. KS 2015/0116-042 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2015 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med maj månad en positiv budgetavvikelse om 10 064 
tkr, varav 6 195 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen 
visar en positiv budgetavvikelse om 1 800 tkr, varav 600 tkr av överskottet är inom 
samhällsbyggnads förvaltningens delar. Investeringar inom kommunstyrelsen redovisar en 
bokslutsprognos om -4 840 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-29. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:3. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2015 
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 Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS §10:15 Dnr. KS 2015/01 16-042 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2015 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med maj månad visar en 
budgetavvikelse om -1 236 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-29. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:4. 

Förslag till beslut 

Michaela Fletcher (M) yrkar att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2015 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 Utdragsbt xnde 

steråker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS § 10:16 Dnr. KS 2015/0116-042 

Österåkers kommun ekonomiska uppföljning per maj 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2015 noteras till protokollet. 

Särskilt yttrande 
Anas Abdullah (S) lämnar ett särskilt yttrande. 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvaret för 
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Detta slås fast redan inledningsvis i 1 ;a 
paragrafen i kommunstyrelsens reglemente. Vidare står att Kommunstyrelsen skall med 
uppmärksamhet följa bland annat " den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en 
god kommunal hälso- och sjukvård. Kommunstyrelsens styrfunktion, tredje paragrafen står " 
tillse att uppföljning sker från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret. När vi från Socialdemokraterna efterlyser de 
åtgärdsplaner som omnämns i den ekonomiska uppföljningen, på ett område, hemtjänsten 
som är en viktig tjänst för medborgarna som tampas med svårigheter, så är det för att vi anser 
att kommunstyrelsen som helhet borde ta del av åtgärdsplanets innehåll. Vi beklagar att vår 
begäran inte fick gehör från kommunstyrelsens ledamöter. Vi kommer dock fortsätta 
understryka kommunstyrelsens viktiga roll och övergripande ansvar. 
Socialdemokraterna genom Anas Abdullah 

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

Resultatbudgeten för 2015 uppgår till 76,4 Mkr. Bokslutsprognosen per mars månad visar ett 
överskott om 14,5 Mkr jämfört med budget 2015. I prognosen ingår återbetalning av premier 
2004 från AFA försäkring som har beslutat av AFA:s styrelse. För Österåkers kommun 
uppskattas ca 11, 5 Mkr. Utbetalningen kommer att äga rum under 4.e kvartael 2015 och enligt 
SKL blir det troligen sista år som AFA- försäkring har möjlighet att återbetala tidigare 
inbetalda premier. Bokslutsprognosen per mars månad har förbättrats med 10 Mkr jämfört 
med månadsuppföljning per februari. Detta kan förklaras i första hand beslut om återbetalning 
av premier från AFA- försäkring avseende 2004. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:5. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-12. 

Forts. 

Justerandes signau.. -r fyCf Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

usieratcer 

Forts. KS § 10:16 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2015 
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 Utdragsbestyrkande 

0 Österåker 
Sammanträd., jtokoll för Kom., -tyrelsen 2015-08-24 

KS § 10:17 Dnr. KS 2015/0116-042 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2015 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med juni månad en positiv budgetavvikelse om 9 278 tkr, 
varav 6 433 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar 
en posidv budgetavvikelse om 1 850 tkr, varav 600 tki av överskottet är inom 
samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Investeringar inom kommunstyrelsen redovisar en 
bokslutsprognos om -7 040 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomienhetens tjänsteudåtande daterat 2015-07-09 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:6. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2015 
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 j j Utdragsbestyrkande 



Österåker 

^»»^»,0» för KO— 

KS §10:18 Dnr. KS 2015/0116-042 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2015 noteras till protokollet. 

Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med juni månad visar en 
budgetawikelse om -753 tkr. Bokslutsprognosen visar en avvikelse om -200 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomienhetens tjänsteudåtande daterat 2015-07-09. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:7. 

Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2015 

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 )/\ y Utdi styrkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

Österåker 

KS §10:19 Dnr. KS 2015/0116-042 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för bättre resultat inom både 
förskole- och grundskoleverksamhet med hänsyn till utveckling av både grundpeng och medel 
utanför grundpeng under tre senaste åren (exempelvis antal barn per årsarbetare eller högre 
nöjdhet inom förskolan). Detta ska redovisas i Kommunstyrelsen senast oktober 2015. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2015 godkänns. 

2. Överlämnar Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2015 till 
Kommunfullmäktige enligt kommunens ekonomiska styrregler. 

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

Beslutsunderlag 
- Ekonomienhetens tjänsteudåtande daterat 2015-07-16. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:8. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2015 godkänns. 
2. Överlämnar Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2015 till 
Kommunfullmäktige enligt kommunens ekonomiska styrregler. 
3. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för bättre resultat inom både 
förskole- och grundskoleverksamhet med hänsyn till utveckling av både grundpeng och medel 
utanför grundpeng under tre senaste åren (exempelvis antal barn per årsarbetare eller högre 
nöjdhet inom förskolan). Detta ska redovisas senast oktober 2015. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg till beslutspunkten tre, sista meningen, innebärande att 
"... i Kommunstyrelsen.. 

Forts. 

Justerandes signaturer ^ —* Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

Forts. KS § 10:19 

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

Expedieras 
- Produktionsstyrelsen 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommu—/relsen 2015-08-24 

KS §10:20 Dnr. KS 2015/0225 

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade 
stiftelser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningar för fonder och stiftelser år 2014 godkänns. 

2. Notera samtliga föreliggande revisionsberättelser till protokollet. 

3. Med åberopande av revisorernas uttalande notera att förvaltaren, i samtliga stiftelser, inte 
har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun förvaltar sex stiftelser; Syskonen August och Viktora Johanssons fond, 
Östra Ryds magasinfond, Alma Karlssons fond, Social samfond, Österåkers skolors samfond 
och Ljusterö skolors elevers fond. 

Stiftelsernas tillgångar är placerade i räntefonder. Inga utdelningar har skett under året. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:9. 
- Ekonomienhetens tjänsteudåtande daterat 2015-06-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande 
1. Årsredovisningar för fonder och stiftelser år 2014 godkänns. 
2. Notera samtliga föreliggande revisionsberättelser till protokollet. 
3. Med åberopande av revisorernas uttalande notera att förvaltaren, i samtliga stiftelser, inte 
har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

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

Expedieras 
- Förtroendevalda revisorer 
- Ekonomienheten 
- Redovisningsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer l&zf Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS §10:21 Dnr. KS 2015/0066 

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag per 2015-06-30 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Notera motionsstatistiken till protokollet med uppgift om att det finns 26 väckta 
motioner, som inte är färdigbehandlade per 2015-06-30, varav 1 är äldre än ett år. 

2. Notera medborgarförslagsstatistiken till protokollet med uppgift om att det finns 19 
väckta medborgarförslag, som godkänts för remittering och som inte är färdigbehandlade per 
2015-06-30, varav 2 är äldre än ett år. 

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

Beslutsunderlag 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-06-30. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 
1. Notera motionsstatistiken till protokollet med uppgift om att det finns 26 väckta 
motioner, som inte är färdigbehandlade per 2015-06-30, varav 1 är äldre än ett år. 
2. Notera medborgarförslagsstatistiken till protokollet med uppgift om att det finns 19 
väckta medborgarförslag, som godkänts för remittering och som inte är färdigbehandlade per 
2015-06-30, varav 2 är äldre än ett år. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsb ande 

0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS §10:22 Dnr. KS 2015/0252 

Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen (KL) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige noterar sammanställd rapport till protokollet avseende nämndernas 
redovisning av hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med stöd 
av Kommunallagens 10 § första stycket och 12 §. 

Sammanfattning 
I Kommunfullmäktiges arbetsordning (ÖFS 2013:19) 19 § framkommer att redovisning från 
nämnderna ska ske till Kommunfullmäktige enligt Kommunallagens (KL) 3 kap 15 § vid 
ordinarie septembersammanträde. 

Kommunallagens 3 kap 15 § stipulerar att nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de har 
fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 10 § första stycket 
och 12 §. Paragrafen anger även att fullmäktige ska besluta om omfattningen av redovisningen 
och formerna för den. 

Beslutsunderlag 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-08-17. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 
Kommunfullmäktige noterar sammanställd rapport till protokollet avseende nämndemas 
redovisning av hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med stöd 
av Kommunallagens 10 § första stycket och 12 §. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

justerandes signature, Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS §10:23 Dnr. KS 2015/01 10 

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom 
Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Beslut om deltagande i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering under perioden 
augusti 2015 t.o.m. juni 2022. 

2. Som medfinansiering för 2015 avsätta 90 000 kr inom Kommunstyrelsens budgetram. 

3. Som medfinansiering för perioden januari 2016 t.o.m. juni 2022 avsätta 180 000 kr årligen 
på årsbasis vilket beaktas i kommande budgetar. 

4. Till ledamot av styrelsen för Leader Stockholmsbygd nominera Näringslivs- och 
utvecklingsdirektör samt som ersättare Kommunikationschef. 

Sammanfattning 
Leader UROSS är ett samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna i sex 
kommuner: Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn. 
Kommunerna ska tillsammans hitta och stimulera samverkansprojekt som utvecklar 
landsbygdens och skärgårdens ekonomi, miljö och livskvalité enligt leadermetoden. Detta ska 
ske utifrån lokala förutsättningar och lokala initiativ. Nytänkande, samverkan och 
nätverksbyggande är tre nyckelord. 
Under perioden 2007- 2013 var Österåker en av samarbetspartnerna i EU:s 
landsbygdsprogram Leader UROSS. Leader UROSS verksamhet avslutas under augusti 2015. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:12. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-03-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Beslut om deltagande i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering under perioden 
augusti 2015 t.o.m. juni 2022. 
2. Som medfinansiering för 2015 avsätta 90 000 kr inom Kommunstyrelsens budgetram. 
3. Som medfinansiering för perioden januari 2016 t.o.m. juni 2022 avsätta 180 000 kr årligen 
på årsbasis vilket beaktas i kommande budgetar. 
4. Till ledamot av styrelsen för Leader Stockholmsbygd nominera Näringslivs- och 
utvecklingsdirektör samt som ersättare Kommunikationschef. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Sammanträdes), -okoll för Kommi . elsen 2015-08-24 

U OsteraKer 

Forts. KS § 10:23 

-- beslutar enligt Michaela Fletchers <M) yrkande och 

finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Leader UROSS 
- Tf. Näringsliv- och utvecklingsdirektör 
- Kommunikationschef 
- Kansliet 

justerandes signaturer frtr 
Utdragsbestyrkande 



usieraKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS §10:24 Dnr. KS 2014/0318 

Svar på medborgarförslag nr 12/2014 - Upprusta tillfartsvägen till 
parken Berga 11:1 samt placera ut lekredskap för att parken ska 
kunna användas till lek- och skolverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till den pågående planläggningen i det 
aktuella området som syftar till att skapa bostäder. Detta som ett led i arbetet med att utveckla 
Åkersberga centrala delar med bostäder i närhet av kollektivtrafik och kommersiell service. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 10 november 2014 föreslås att 
del av fastigheten Berga 11:1, belägen mellan Centralvägen och Länsmansvägen, ska användas 
som en park för lek- och skolverksamhet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:13. 
- Mathias Lindows (FP), l:e vice ord förande förslag daterat 2015-06-01. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-06-01. 
- Utdrag ur Skolnämndens protokoll 2015-04-28, § 3:6. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-30. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-26. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till den pågående planläggningen i det aktuella 
området som syftar till att skapa bostäder. Detta som ett led i arbetet med att utveckla 
Åkersberga centrala delar med bostäder i närhet av kollektivtrafik och kommersiell service. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Skolförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdrag 'rkande 

0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS§ 10:25 Dnr. KS 2014/0166 

Svar på motion nr 8/2014 från Laila Selkälä (C) - Minnesmärke 
efter Lasse Vakt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen med hänvisning till att kommunens sätt att uppmärksamma för kommunen 
förtjänstfulla invånare är att låta dessa ge namn åt gator i kommunen. Praxis att uppföra 
minnesmärken saknas. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-09-01, § 6:22, av Laila Selkälä (C), föreslås att 
kommunen ska låta sätta upp ett minnesmärke över Lars "Lasse" Vakt i Åkersberga centrum 
mellan Swedbank och Skutan 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:14. 
- Mathias Lindows (FP), l:e vice ordförandeförslag daterat 2015-06-08. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-06-01. 
- Utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2015-04-29, § 3:9. 
- Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-31. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå motionen med 
hänvisning till att kommunens sätt att uppmärksamma för kommunen förtjänstfulla invånare 
är att låta dessa ge namn åt gator i kommunen. Praxis att uppföra minnesmärken saknas. 

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

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signature -ffv f/} /-Utdragsbestyrkande tfcr 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS §10:26 Dnr. KS 2014/0311 

Svar på motion nr 12/2014 från Björn Molin (RP) - Berga teaterns 
anläggning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Avslå motionens första yrkande då åtgärden självkostnadspris skulle medföra höjda 
hyreskostnader för föreningslivet och därmed missgynna föreningslivet och utbudet av kultur i 
kommunen. 

2. Avslå motionens andra yrkande då en överföring av samordning av bokning av lokalerna till 
Kommunikationsenheten endast innebär att flytta en kostnad från en enhet till en annan. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-12-15, § 9:48, av Björn Molin (RP), föreslås: 
1. Att Berga Teaters anläggning ska erbjudas att användas av föreningslivet till 
självkostnadspris. 
2. Att kommunen inte anställer en tjänsteman för att sköta uppgifter som har att göra med 
scheman och samordning av evenemang, de uppgifterna kan med lätthet skötas av 
informationsavdelningens tjänstemän. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:15. 
- Mathias Lindows (FP), l:e vice ordförandeförslag daterat 2015-06-08. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-06-01. 
- Utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-04-29, § 3:10. 
- Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-16. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att 
1. Avslå motionens första yrkande då åtgärden självkostnadspris skulle medföra höjda 
hyreskostnader för föreningslivet och därmed missgynna föreningslivet och utbudet av kultur i 
kommunen. 
2. Avslå motionens andra yrkande då en överföring av samordning av bokning av lokalerna till 
Kommunikationsenheten endast innebär att flytta en kostnad från en enhet till en annan. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindow (FP) yrkanden och 
finner att så är fallet. 

Forts. 

0&- rnr justerandes signaturer r\( \ tsi / Utdragsbestyrkande 

Sammantradtv, ,-otokoll för Komr,,. styrelsen 2015-08-24 

Forts. KS § 10:26 

Expedieras 
- Kultur och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

'"Ste™dö S*"'m Väg7 /fCT- Utdragsbestyrkande" 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS §10:27 Dnr. KS 2015/0204 

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till reviderade riktlinjer för musikskolan i 
Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
Revidering av riktlinjer för musikskolor med tillägg om tidpunkt när elev räknas som antagen 
till kurs samt kommunens rätt att avstänga elev från undervisning på grund av obetald faktura. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:16. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-06-09. 
- Utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-04-29, § 3:7. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-15. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar att anta Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till reviderade 
riktlinjer för musikskolan. 

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

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

; ; TTTZP " ~ tA — Utdr .tyrkande 
Justerandes signaturer //W 

Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS §10:28 Dnr. KS 2013/0401 

Kartläggning av kulturarv i Österåkers kommun samt fråga om 
ansvar för drift och underhåll av kulturarvet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Notera kartläggningen av kulturarv i Österåkers kommun till protokollet samt notera att 
listan kan komma att kompletteras. 

2. Uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag om reglering av ansvar för drift och 
underhåll avseende Österåkers kommuns kulturarv. 

3. Uppdraget ska redovisas i samband med budgetförutsättning 2017. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fick av Kommunfullmäktige i budgetbeslutet 2014 i uppdrag att kartlägga 
vilka kulturarv som finns i kommunen samt av ansvaret för drift och underhåll ligger i 
dagsläget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:17. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-06-09. 
- Utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-03-12, § 2:7. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-02-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Notera kartläggningen av kulturarv i Österåkers kommun till protokollet. 
2. Uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag om reglering av ansvar för drift och 
underhåll avseende Österåkers kommuns kulturarv. 
3. Uppdraget ska redovisas i samband med budgetförutsättning 2016. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg till beslutspunkten ett innebärande "samt notera att 
listan kan komma att kompletteras.". 

Mathias Lindow (FP) yrkar på en ändring i beslutssats tre innebärande att ".. .2016." ersätts 
med "...2017.". 

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

Forts. 

Justerandes signaturt Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

Forts. KS § 10:28 

0 Österåker 

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer få C f Utdragsbestyrkande 

©Österåker 
Sammanträdfco^rotokoll för Komii.w.istyrelsen 2015-08-24 

KS §10:29 Dnr. KS 2015/0268 

Avtal om utökad färjetrafik på Ljusteröleden september 2015 — 
december 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna delfinansiering av utökad turtäthet på Ljusteröfärjan from 1 september 2015 tom 
den 31 december 2018, förutsatt att resterande del finansieras av Trafikverket. 

2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens budgetram om 55 tkr 2015, 110 tkr 2016, 110 
tkr 2017 och 110 tkr 2018. 

Sammanfattning 
Trafikverket har i samarbete med Österåkers kommun genomfört ett försök med 20-minuters 
trafik på Ljusteröfärjan dagtid under september 2014 - maj 2015, försöket samfinansierades 
50/50. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-08-10, reviderad 2015-08-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att 
1. Godkänna delfinansiering av utökad turtäthet på Ljusteröfärjan from 1 september 2015 tom 
den 31 december 2018, förutsatt att resterande del finansieras av Trafikverket. 
2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens budgetram om 55 tkr 2015, 110 tkr 2016, 110 
tkr 2017 och 110 tkr 2018. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på tillägg innebärande att kvällsturen kl 20.40 skall ingå. 

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

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande och finner att så är fallet. 

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

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

Forts. 

Justerandes signaturer ffCT Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

Forts. KS § 10:29 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Controller SBF 

Justerandes signaturer tfCt- Utdrag. , rkande 

© Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-08-24, § 10:29 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

FP Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 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 -
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 -

IfCf 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS §10:30 Dnr. KS 2015/0261 

Österåkers kommuns beslut om att ej utnyttja hembudsrätt samt 
att tills vidare ej förvärva ytterligare aktier avseende Visit 
Roslagen AB 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lösningsrätten att förvärva 20 aktier i Visit Roslagen AB skall inte utnyttjas. 

2. Lösningsrätten för att förvärva ytterligare aktier skall tills vidare inte utnyttjas. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun äger aktier i Visit Roslagen AB. Bolaget har en hembudsklausul i sin 
bolagsordning vilket innebär att befintliga aktieägare skall tillfrågas om de önskar företräde till 
köp av aktier som annan befintlig aktieägare vill sälja till utomstående aktieägare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-07-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att 
1. Lösningsrätten att förvärva 20 aktier i Visit Roslagen AB skall inte utnyttjas. 
2. Lösningsrätten för att förvärva ytterligare aktier skall tills vidare inte utnyttjas. 

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

Expedieras 
- Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer "W — Utdragsbestyrkande 

Österåker 
Sammanträda jtokoll för Kom. .cyrelsen 2015-08-24 

KS §10:31 Dnr. KS 2015/0162 

Avtal mellan Österåkers kommun och Österåkers närradioförening 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Betala ut driftbidrag om 54 000 kr till Österåkers närradioförening för år 2015. 

2. Återremittera ärendet i övrigt avseende bland annat kommunens avtal med 
närradioföreningen. 

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 
reglerar bl. a. äganderätten till teknisk utrustning, förutsättningar och villkor för 
sändningstider, programinnehåll samt förutsättningarna för kommunens ställningstagande 
gällande kommunalt driftbidrag till närradioföreningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-07-21. 

Deltar ej i beslutet 
Arne Ekstrand (KD) och Anas Abdullah (S) deltar ej i beslutet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att 
1. Betala ut driftbidrag om 54 000 kr till Österåkers närradioförening för år 2015. 
2. Återremittera ärendet i övrigt avseende bland annat kommunens avtal med 
närradio föreningen. 

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

Expedieras 
- Österåkers närradioförening 
- Controller KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ner Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS §10:32 Dnr. KS 2015/0269 

Utredningsuppdrag - Samlingslokaler Ljusterö 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att utreda förutsättningarna för en gemensam 
mötesplats för gamla och unga på Ljusterö. 

Sammanfattning 
I projektet "Plattform för skärgårdsutveckling" som drevs under 2013 påtalades behovet av en 
gemensam mötesplats på Ljusterö. 

Beslutsunderlag 
Näringslivs- och utvecklingsenheten tjänsteudåtande daterat 2015-08-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till näringslivs- och utvecklingsenheten beslutsförslag 
innebärande att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att utreda förutsättningarna för en 
gemensam mötesplats för gamla och unga på Ljusterö. 

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

Expedieras 
- Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Vj/5? Utdrag:. rkande 

0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS § 10:34 Dnr. KS 2015/0270-048 

Ekonomiskt bidrag avseende Blå Vågen-stipendium 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja bidrag om 75 000 kr avseende Blå Vågen-stipendium 2015. 

2. Finansiera bidraget inom Kommunstyrelsens budgetram. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har delat ut Blå Vågen-stipendium 11 år i rad. 
Kommunen vill visa sin uppskattning till föreningar som verkar för en aktiv och meningsfull 
fritid för kommunens medborgare. Därför föreslås att kommunen bidrar med 75 000 kr för att 
kunna dela ut även ett 2:a och 3:e pris. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-08-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Bevilja bidrag om 75 000 kr avseende Blå Vågen-stipendium 2015. 
2. Finansiera bidraget inom Kommunstyrelsens budgetram. 

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

Expedieras 
- Blå Vågen 
- Controller KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturt. Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS §10:35 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. 

Delegationsbeslut fattade av personalenheten perioden 2014-01-01 - 2014-12-31. 

Kommundirektören har fattat beslut angående sponsorskap Musik på varvet. 2015-05-11. 

Kommundirektören har fattat beslut angående sponsorskap Österåkersmilen. 2015-06-09. 

Delegationsbeslut fattade av personalenheten perioden 2015-01-01 — 2015-05-31. 

Beslut fattade av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-05-11 - 2015-06-26 

Kommunstyrelsens ordförande: Utfärdande av fullmakt till Österåkers kommun, att företräda 
kommunen i mål gällande laglighetsprövning enligt Kommunallagen. 2015-07-13. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Österåker * 
Sammanträde...protokoll för Komi..„,istyrelsen 2015-08-24 

KS §10:36 Dnr. KS 

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt 
redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos 
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet. 

Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2015-05-11 - 2015-06-30. 

- Dialog om olycksförebyggande arbete 2015 - sammanställning, Storstockholms 
brandförsvar, 2015-02-03. 
- Angående utfärdande av eldningsförbud utomhus, Storstockholms brandförsvar, 2015-04-
22. 
- Kallelse och protokoll, AB Vårljus, 2015-03-10. 
- Minnesanteckningar för Integrationsrådet, Österkers kommun, 2015-03-20. 
- Minnesanteckningar från Kommunala handikapprådet, Österåkers kommun, 2015-04-14. 
- Delegation för unga till arbete - Teckna en avsiktsförklaring en avsiktsförklaring - första 
steget mot en överenskommelse, Statens offentliga utredningar, 2015-04-24. 
- Protokollsutdrag, Övriga frågor punkten H, Skolnämnden 2015-04-28, § 3:11. 
- Protokollsutdrag, månadsuppföljning för januari - februari 2015, Kultur- och 
fritidsnämnden, 2015-04-29, § 3:4. 
- Protokollsutdrag, månadsuppföljning för januari — mars 2015, Kultur- och fritidsnämnden, 
2015-04-29, § 3:5. 
- Remiss, Trafikverket, Funktionellt prioriterat vägnät, 2015-05-11. 
- SKL, Cirkulär 15:16, Övergångsbestämmelser för lärare och förskollärare som saknar 
legitimation upphör den 30 juni 2015. 2015-05-13. 
- Länsstyrelsen i Stockholms län, Lägesredovisning av genomförandet av programmet för 
skydd av tätortsnära natur i Stockholms län. 2015-05-18. 
- Remiss, Länsstyrelsen i Stockholms län. Ansökan om tillstånd till skyddsjakt efter vitkindad 
gas. 2015-05-21. 
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholms län, Kiosk-/cafébyggnad och VA-ledningar i Finnhamns 
naturreservat, Österåkers kommun. 2015-05-21. 
- Naturvårdsverket, Hemställan om utpekande av nya Natura 2000-områden och ändringar i 
befintliga områden enligt habitat- och fågeldirektivet. 2015-05-21. 
- Protokollsutdrag, ekonomisk uppföljning april 2015 - inklusive prognos 2015, 
Produktionsstyrelsen 2015-05-21, § 4:3. 
- Protokollsutdrag, delegationsordning för Produktionsstyrelsen, Produktionsstyrelsen 2015-
05-21, 
§4:4. 
- Protokollsutdrag, ändring av Produktionsstyrelsens mötesdatum den 5 november 2015, 
Produktionsstyrelsen 2015-05-21, § 4:5. 
- Kommunal medverkan i Leader Stockholmsbygd inom ramen för EU:s 
strukturfondsprogram 2014 - 2020, Leader Uross 2015-05-26. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

0 Österåker 

Fotts. KS § 10:36 

- Trafikverket, Järnvägsplan för Roslagsbanan, sträckan Hägernäs - Ullna kvarnväg, Täby och 
Österåkers kommun, 2015-05-26. 
- Sammanträdesprotokoll, Norrvatten, 2015-05-26. 
- Säbyvikens marina, Länsstyrelsen i Stockholms län, Förlängd svarstid för granskningsyttrade 
för detaljplan Säbyvikens marina till den 15 juni 2015. 2015-05-27. 
- Samrådsremiss, Storstockholms brandförsvar handlingsprogram 2065 - 2019. 2015-06-01. 
- Informadon om samråd för blåplan, Vaxholms stad. 2015-06-03. 
- Informadon från Visit Roslagen till aktieägare. 2105-06-04. 
- Rekommendation, KSL, Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i 
Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård. 2015-06-
04 
- Rekommendation, KSL, Uppräkning av programpriser samt förslag till prislista 
gymnasieskolan 2016. 2015-06-04. 
- Rekommendation, KSL, Överenskommelser om vård och omsorg för äldre. 2015-06-04. 
- SKL, Cirkulär 15:17, Tillämpning av konverteringsregeln i 5 § andra stycket 
anställningsskyddslagen och om arbetsgivaren skiljt henne från hennes anställning genom att 
inte konvertera anställningen till en tillsvidareanställning vid rätt tidpunkt. 2015-06-10. 
- Yttrande, Länsstyrelsen i Stockholms län, Anläggande av mast och teknikbodar på 
fastigheten Freden 1:1, Österåkers kommun. 2015-06-10. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-06-11, § 4:4, 
månadsupp följ ning för april 2015 Kultur- och fritidsnämnden. 
- SKL, Cirkulär 15:17, Kommunal fastighetsavgift. 2015-06-12 
- SKL, Cirkulär 15:19, Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till 
förtroendevalda. 2015-06-15. 
- SKL, Cirkulär 15:18, Preliminär utjämning av LSS-kostnader 2016. 2015-06-16. 
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholms län, Körning med motorfordon i Trehörningsskogens 
naturreservat, Österåkers kommun. 2015-06-16. 
- Uppsägning av Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ). 
2015-06-17. 
- AB Vårljus, tertialrapport 1 inklusive årsprognos 2015 för AB Vårljus. 2015-06-25. 

Postlista för veckorna 19-25. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer \iLp\ //Vy Utdrags .'kände 

fj Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS §10:37 Dnr. KS 2015/0100 

Kommundirektören informerar 

1. Inom förvaltningarna ska det bli tydligare fokus på målstyrning. En målstyrning som ska 
sträcka sig ned på den enskilde medarbetaren. I september kommer chefer att få en 
föreläsning/utbildning kopplat till målstyrning. 

2. Annonsen för tjänsten som Näringsliv- och utvecklingsdirektör ligger fortfarande ute. För 
tillfället är Sören Karlsson t.f. Näringsliv- och utvecklingsdirektör. 

3. Ett förslag på löneväxling angående har tagits fram. Förslaget berör primärt anställda med 
en lön över 40 000 kronor i månaden. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signature. Utdragsbestyrkande 


