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KS § 4 1  

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor 

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

Ärenden som dras ur 
Ärende 34 på dagordningen "Yttrande över bergtäktsverksamhet på Össeby-Väsby 
3:1 i Vallentuna" dras ur. Tidigare ärende 35 och 36 blir ärende 34 och 35 på 
dagordningen. 

Övrige frågor 
Michaela Fletcher Sjöman (M) anmäler följande frågor: 
- Kravprofilen för en ny kommundirektör. 
- Fråga om ljudupptagning vid Kommunstyrelsens samt Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträden. 
- Båtresa för Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt berörda tjänstemän 
den 22 maj. 

Ann-Christine Furustrand (S) anmäler följande fråga: 
- Redogörelse från den arbetsrättsjurist som har anlitats för utredning kring 
arbetsmiljön och ett öppet samtal i Kommunstyrelsen kring den nuvarande 
situationen när det gäller dels avhoppen bland chefer och dels av den psykosociala 
arbetsmiljön i organisationen, framför allt i Alceahuset 

Komnunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs med ovan angiven ändring samt frågor till punkten "Övriga 
frågor". 

Justerandes sign j ^ C ^ ~  Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:2 

Val av justerare och information 

Ärende 
Ordföranden föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet 
föreslås justeras senast måndagen den 15 april 2013, kl. 13.00, kommunkansliet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

Information 
Ann-Christine Furustrand (S) med instämmande av Michael Solander (MP), Stefan 
Cronberg (RP) och Bo Edlén (V) har dels begärt en redogörelse från den 
arbetsrättsjurist som har anlitats för utredning kring arbetsmiljön och dels ett öppet 
samtal i Kommunstyrelsen kring den nuvarande situationen när det gäller avhoppen 
bland chefer och den psykosociala arbetsmiljön i organisationen, framför allt i 
Alceahuset. 
- Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist, informerar om resultaten från utredningen om 
arbetsmiljön inom Österåkers kommun och då framför allt i Alceahuset. 
Rapporten bifogas protokollet, bilaga 1. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Justerandes sign vcTT~>\ .^^—^Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:3 Dnr. ICS 2013/116-042 

Utdrag: akten, 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2013-02-28 

Ärende 
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2013-02-28 för Kommunstyrelsens 
kontor, Samhällsbyggnadsförvaltningen stab, Väg- och trafik, Kart- och mät samt 
Plan- och exploatering. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:27. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-13. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens tjänsteutlåtande 
innebärande att informadonen noteras till protokollet 

Propos;t:ionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS §4:4 Dnr. KS 2013/116-042 

Utdrag: akten, 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per 2013-02-28 

Ärende 
Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per 2013-02-28 för 
Kommunfullmäktige, Valnämnden, partistöd, revisorer och 
överförmyndarverksamheten. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:28. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-13. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens tjänstudåtande 
innebärande att informationen noteras till protokollet 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS §4:5 Dnr. KS 2013/116-042 

Utdrng: akten, KF 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per 2013-02-28 

Ärende 
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per 2013-02-28. 

Tidigare beredning 
- Ekonomienhetens tjänsteudåtande daterad 2013-03-28, reviderad 2013-04-10. 
- Kor munstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:29. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens tjänsteudåtande 
innebärande att 
1. Budgetuppföljningen för Österåkers kommun per februari månad 2013 
godkänns. 
2. Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att säkerställa lärarnas extra satsning 
enligt .len politiska inriktningen. 
3. Tf. Kommundirektör får i uppdrag att genomföra sommararbetstider under maj 
- september för anställda i Alceahuset i linje med attraktiv arbetsgivare. 
4. Tf. kommundirektör får i uppdrag att inrätta ett pris för att visa uppskattning till 
goda medarbetare. 
Samt 2" Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Byggnadsnämnden får i uppdrag att analysera djupare kostnadsutveckling för 
samhäUsbetalda resor under 2010 - 2013 och åtgärdsplan för budget i balans. 
2. Investeringsbudget för Kommunstyrelsen fastställs enligt bilaga 5. 
3. Uppdra åt respektive nämnd och produktionsstyrelsen med verksamhet i 
Alceahuset att för egen del fatta motsvarande beslut om att genomföra sommar
arbetstider under maj-september enligt föreliggande tjänsteutlåtande punkt 6. 

Michncia Fletcher Sjöman (M) yrkar på ändring i beslutspunkten 1 under 
"Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta" innebärande att 
"Byggnadsnämnden..ändras till "Tf. Kommundirektör.. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på punkten 3 med motiveringen att 
Komrrninstyrelsen ger personalberedningen i uppdrag att förhandla med berörda 
facklig:', organisationen om genomförande av sommartid. 

Ann-Giristine Furustrand (S) yrkar avslag på punkten 4 med motiveringen att 
Kommunstyrelsen ger personalberedningen i uppdrag att uppta förhandlingar med 
berörda fackliga organisationer om åtgärder som främjar god utveckling, idéer, 
innovauonskraft bland kommunens personal. 

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att 
Produktionsstyrelsens ackumulerade underskott avseende 2011-2012 på ca 12 Mkr 
täcks :.v de överskott av resurser som nu finns. 
Forts. 

Justerandes sign U tdragsbestyrkande 

KOMMUNSTYRELSEN 

Forts. KS § 4:5 

Propositionsordning 
Beslutspunkten 1 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet. 

Beslutspunkten 2 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet. 

Beslutspunkten 3 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet 

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Den som är för beslutsförslaget röstar ja, den 
det ej vill röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista (4:5 A) med 11-ja röster och 4 nej
röster. 

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

Beslutspunkten 4 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet. 

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Den som är för beslutsförslaget röstar ja, den 
det ej vill röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista (4:5 B) med 10-ja röster och 5 nej
röster. 

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

T illäggsy rkande t 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) 
tilläggsyrkande innebärande att Produktionsstyrelsens ackumulerade underskott 
avseende 2011-2012 på ca 12 Mkr täcks av de överskott av resurser som nu finns 
och finner att så är fallet. 

Forts. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 4:5 

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrand 
(S) tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista (4:5 C) med 11-ja röster och 4 nej
röster. 

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

Ändringsyrkandet 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjöman? (M) yrkande innebärande att det i beslutspunkten 1 under 
"Komn-anstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta" ändras från "Byggnads
nämnden..." till "Tf. Kommundirektör..och finner att så fallet. 

Överläggning 
Efter överläggning beslutar Kommunstyrelsen att ge personalberedningen i 
uppdrag att genomföra sommararbetstider under maj-september för anställda i 
Alceahuset i linje med attraktiv arbetsgivare. 

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar att punkten tre under "Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta" utgår. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar for egen del 

1. Budgetuppföljningen för Österåkers kommun per februari månad 2013 
godkänns. 

2. Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att säkerställa lärarnas extra satsning 
enligt den politiska inriktningen. 

3. Personalberedningen far i uppdrag att genomföra sommararbetstider under maj -
september för anställda i Alceahuset i linje med attraktiv arbetsgivare. 

4. Tf. Kommundirektör får i uppdrag att inrätta ett pris för att visa uppskattning till 
goda medarbetare. 

5. Tf. Kommundirektör får i uppdrag att analysera djupare kostnadsutveckling för 
samhälb betalda resor under 2010 - 2013 och åtgärdsplan för budget i balans. 
Forts. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 4:5 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Investeringsbudget för Kommunstyrelsen fastställs enligt bilaga 5. 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för egna förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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VOTERINGSLISTA KS 2013-04-10, § 4:5 A 

KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014) 
Parti LEDAMÖTER 

Namn Närvarande Ersättare J N A 
M Johan Boström X X 
M Eliza Roszko .vska-Öberg X X 
M Hampe Klein X X 
M Conny Söderström X X 
FP Elisabeth Gunnars l:e vice ordf X X 
FP Pablo Garay - Christina F. X 
C Bjöm Pålhammar X X 

KD Mikael Ottosson X X 
ÖP Rolf Granström X X 
S Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf X X 
S Anas Abdullai- X X 
S Marie Ende X X 

RP Stefan Cronberg - Roger J X 
MP Michael Solander X X 
M Michaela Fletcher Sjöman, ordförande X X 

ERSÄTTARE 
M Christina Funi. ammar X 
M Kenneth Netterström X 
M Jeanette Widén X 

• FP Fredrik Pahlberg -
S Hans Johansson X 
RP Roger Johansson X 
V Bo Edlén -

Resultat 11 4 

ftCr~ 

usieraKer 
VOTERINGSLISTA KS 2013-04-10, § 4:5 B 

KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014) 
Parti LEDAMÖTER 

Namn Närvarande Ersättare J N A 
M Johan Boström X X 
M Eliza Roszkowska-Öberg X X 
M Hampe Klein X X 

M Conny Söderström X X 
FP Elisabeth Gunnars i:e vice ordf X X 
FP Pablo Garay - Christina F. X 
C Bjöm Pålhammar X X 

KD Mikael Ottosson X X 
OP Rolf Granström X X 
S Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf X X 

S Anas Abdullah X X 
S Marie Ende X X 

RP Stefan Cronberg - Roger J. X 
MP Michael Solander X X 
M Michaela Fletcher Sjöman, ordförande X X 

ERSÄTTARE 
M Christina Funhammar X 
M Kenneth Netterström X 
M Jeanette Widén X 
FP Fredrik Pahlberg -
S Hans Johansson X 
RP Roger Johansson X 
V Bo Edlén -

Resultat 10 5 



w o i c i  a ivc i  
VOTERINGSLISTA KS 2013-04-10, 3 C 

KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (n itperiod 2b M4 
Parti LEDAMÖTER 

Namn Närvarande Ersättare J N A 
M Johan Boström X X 

M Eliza Roszkowska-öberg X X 

M Hampe Klein X X 

M Conny Söderström X X 

FP Elisabeth Gunnars i:e vice ordf X X 

FP Pablo Garay - Christina F. X 

C Björn Pålhammar X X 

KD Mikael Ottosson X X 

ÖP Rolf Granström X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Marie Ende X X 

RP Stefan Cronberg - Roger J. X 

MP Michael Solandcr X X 

M Michaela Fletcher Sjöman, ordförande X X 

ERSÄTTARE 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

M Jeanette Widén X 

FP Fredrik Pahlberg -
S Hans Johansson X 

RP Roger Johansson X 

V Bo Edlén -

Resultat 11 4 

•.. 
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KS § 4:6 Dnr. KS 2013/88-042 

Utdrag: akten, KF 

Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen för 2012 

Ärende 
Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen för 2012. 
Till Kommunstyrelsen hör Kommunstyrelsens kontor, Samhällsbyggnads
förvaltningen stab, Väg- och trafik, Kart- och mät samt Plan- och exploatering. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:31. 
- Ekonomienhetens tjänsteudåtande daterad 2013-03-12. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens tjänsteutlåtande 
innebärande att föreliggande verksamhetsberättelse och bokslut för 
Kommunstyrelsen år 2012 godkänns. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Föreliggande verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunstyrelsen år 2012 
godkänns. 

Särskilt yttrande 
Yttrande från den socialdemokratiska gruppen 
Vi har tagit del av verksamhetsberättelsen som är en historisk beskrivning av året 
2012, som nu gått. 
Kommunstyrelsens budget var för 2012, netto 158 260. Resultatet blev 159 935, 
vilket innebär att kommunstyrelsens gick minus med 1 675 tkr. 
Den socialdemokratiska skuggbudgeten för 2012 föreslog en budget för 
kommunstyrelsen på netto 160 100, vilket hade inneburit ett plus med 165 tkr. 
Under året har vi socialdemokrater försökt att utveckla kommunens 
jämställdhetsplan men majoriteten har inte vart så intresserade. Vi hoppas att 
framtida jämställdhetsplaner skall utarbetas i samarbete med de fackliga 
organisationerna och även omfatta samtliga diskrimineringsområdens som finns i 
lagstiftningen. 

Forts. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Forts. 5 KS 4:6 

Vi tycker det är bra att kommunens badplatser rustas upp något vi önskat sedan 
länge. Vi hoppas nu att vårt förslag om att också skylta upp vägen till dessa bad 
genomförs. 
En lekplats har rustats upp 2012. En till planeras 2013. Vi vill skynda på 
upprustning av kommunens lekplatser inte minst då säkerheten kan vara i fara. 
När det gäller personalfrågor vill vi peka på behovet att ägna mycket kraft på att fa 
personalen i Österåkers kommun att vilja stanna kvar och kunna utvecklas. Den 
negativa trend med chefer som lämnar som startade under 2012 och fortsatt in på 
2013, måste vändas. Det måste vara en högt prioriterad uppgift. 
Genom ny lagstiftning har kommuner nu möjlighet att reservera eget kapital, dvs , 
överlikviditet, för framtida kostnader. Det är positivt om vi hanterar det på ett bra 
sätt. Därför är det viktigt att en policy för hur det skall ske tas fram. 
Kommunstyrelsens ledamöter har försetts med läsplattor. Utbildning har inte 
genomförts helt och hållet under året, utan kommer att fortsätta in på 2013. Vi tror 
att der krävs längre tid att övergå helt i digitala handlingar, och tror att det inte helt 
kommer att gå att stå utan pappershandlingar. Trots det har läsplattorna varit ett 
bra stöd i det förtroendeuppdrag vi har. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Justerandes sign — Utdragsbestyrkande 

— . jnrnmin i i\nuuji i\w i W M J L L  
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KS § 4:7 Dnr. KS 2013/88-042 

Utdrag: akten, KF 

Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige för år 2012 

Ärende 
Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige för 2012. 
Till Kommunfullmäktige hör verksamheter och ansvarsområden såsom Valnämnd, 
partistöd, revision och överförmyndarverksamhet. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:32. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens tjänsteutlåtande 
innebärande att föreliggande verksamhetsberättelse och bokslut för 
Kommunfullmäktige m.m. år 2012 godkänns. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Föreliggande verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunfullmäktige m.m år 
2012 godkänns. 

Justerandes sign p f - C - f  Utdragsbestyrkande 
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I<S § 4:8 Dnr. KS 2013/121-042 

Utdrag: akten, KF 

Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 2012 

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

Därutöver biläggs Armada Fastighets ABs och Roslagsvatten ABs 
årsredovisningar i sin helhet. Dessa är redan behandlade i sina respektive 
styrelser, där representanter från Kommunfullmäktige i Österåkers 
kommun ingår. 

Resultatet för Österåkers kommun 2012 är 142,7 mkr, vilket är 73,5 mkr 
bättre än budgeterat. Resultat vid avstämning mot balanskravet är 77,4, 
då realisationsvinster samt en reservering för framtida pensionskostnader 
om 65,0 mkr avräknats. Resultatet i den sammanställda resultaträkningen, 
där ägda delar av respektive bolag ingår, uppgår till 147,5 mkr. 

Tidigare beredning 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-26. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:30. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens tjänsteutlåtande 
innebärande att årsredovisning år 2012 för Österåkers kommun godkänns, 
årsredovisning år 2012 för Armada Fastighets AB godkänns, årsredovisning år 2012 
för ROF lagsvatten AB godkänns samt att uppdra åt Österåkers kommuns ombud att 
vid bolagsstämma för respektive bolag rösta för att godkänna årsredovisning 2012 
för respektive bolag samt att omedelbart justera ärendet. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Komm unstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning år 2012 för Österåkers kommun godkänns. 

2. Årsredovisning år 2012 för Armada Fastighets AB godkänns. 

Forts. 

Justerandes sign U tdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 4:8 

3. Årsredovisning år 2012 för Roslagsvatten AB godkänns. 

4. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid bolagsstämma för respektive 
bolag rösta för att godkänna årsredovisning 2012 för respektive bolag. 

5. Omedelbart justera ärendet. 

Ann-Christine Furustrand (S) 

Särskilt yttrande 
Yttrande från den socialdemokratiska gruppen 
Vi har tagit del av årsredovisningen för Österåkers kommun och dess bolag för 
2012, som är en historisk beskrivning av året 2012, som nu gått. 
För fjärde året i rad redovisar Österåkers kommun ett stort överskott jämfört med 
budgeten. Det har skett samtidigt som skolor och äldreomsorg har tampats med 
svårigheter att fa sina budgetar att räcka till. 
Produktionsstyrelsen har kämpat med eftersläpande underskott 2011-2012. Vi 
socialdemokrater har vid flera tillfällen föreslaget att detta underskott skall 
finansieras genom det överskott som finns. Vi har hittills inte fått gehör för det. 
Ur redovisningen kan vi utläsa att inom Utbildning samt vård och omsorg har 
personalen minskat mest med 19, 2 respektive 26,5 årsarbetare. Sjukfrånvaron har 
inom Produktionsförvaltningens samtliga verksamhetsområden ökat med 0,5 
procent, och är något som bör analyseras och följas upp noga. 
Det är naturligtvis glädjande att kommunen kan redovisa ett överskott. Men det kan 
ifrågasättas det realistiska i att ständigt lägga så mycket pengar på hög, särskilt när 
viktiga verksamheter haft svårigheter att hålla sin budget, och att kommunen satt så 
högt ställda mål som till exempel bästa skolkommun, som för att de skall kunna 
förverkligas kräver extra satsningar. 
Med det socialdemokratiska budgetförslaget för 2012 hade verksamheterna inom 
främst vård- och omsorg som utbildning haft betydligt mer resurser att tillgå 
samtidigt som kommunen klarat sitt balanskrav. 
En stor del av det överskott som nu redovisas skall föras över i en 
resultatutjämningsreserv. Vi anser att det är viktigt att en policy för en sådan 
hantering tas fram. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Omedelbar justering 

Michaela Fletcher Sjöman (M) 

Justerandes sign , n ^_Utdragsbestyrkande 
/ % / -
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KS § 4:9 Dnr. KS 2013/56-045 

Utdrag: akten, KF 

Borgansansökan från Österåkersvatten AB - lån 

Ärende 
Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. 
Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen och det är en 
förutsii ttning för att lån ska beviljas. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:26. 
- Ekonomienhetens tjänsteudåtande daterad 2013-03-11. 

Yrkanden 
Michacla Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen avseende projektering och 
nybyggnation i Svinninge, projektering och byggnation av vattenledning Timrarö-
Östanå och Mörtsunda-Mellansjö och fortsatt utbyggnad av Rydbo ARV om totalt 
43,3 mkr samt att borgensavgift tas ut enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige, 
KF 2C10-09-06 § 191. Avgiften uppgår till 0,25 % av borgensåtagandet. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen avseende projektering och 
nybyggnation i Svinninge, projektering och byggnation av vattenledning Timrarö-
Östanii och Mörtsunda-Mellansjö och fortsatt utbyggnad av Rydbo ARV om totalt 
43,3 rrkr. 

2. Borgensavgift tas ut enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige, KF 2010-09-06 
§191. Avgiften uppgår till 0,25 % av borgensåtagandet. 

Justerandes sign 1 % P \  P f O F  UtdragsbestyrWnde 
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KS § 4:10 Dnr. KS 2013/65-045 

Utdrag: akten, KF 

Borgensansökan från Österåkersvatten AB - checkkredit 

Ärende 
Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. 
Roslagsvatten ägs till 61,8 % av Österåkers kommun. 

Styrelsen för Roslagsvatten AB har beslutat att i respektive ägarkommuns 
Kommunfullmäktige anhålla om borgen för utökad checkkredit med 20 mkr till 
totalt 30 mkr. Österåkers kommuns nuvarande borgensbeslut för del av 
Roslagsvattens checkkredit omfattar 5 mkr. Efter den beslutade ökningen av 
checkkrediten uppgår Österåkers andel till 13 mkr, dvs. en ökning med 8 mkr. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:25. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-11. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen avseende utökad checkkredit 
med 8 mkr samt att borgensavgift tas ut enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige, 
KF 2010-09-06 § 191. Avgiften uppgår till 0,25 % av borgensåtagandet. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen avseende utökad checkkredit 
med 8 mkr. 

2. Borgensavgift tas ut enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige, KF 2010-09-06 
§ 191. Avgiften uppgår till 0,25 % av borgensåtagandet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:11 Dnr. KS 2013/22-002 

Utdrag: akten, KF 

Revidering av firmatecknare för Österåkers kommun 

Ärende 
Med anledning av befattningsförändringar behöver Kommunstyrelsen revidera 
tidigare taget beslut om firmateckning. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:24. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterad 2013-03-11. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt lämnar 
ett ändrr.gsyrkande innebärande att Kommundirektörens namn plockas bort. 
1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher 
Sjöman eller Kommunstyrelsens l:e vice ordförande Elisabeth Gunnars alternativt 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ann-Christine Furustrand, i förening med 
endera av kommundirektör/tf kommundirektör, samhällsbyggnadschef Kristina 
Gewers. ekonomichef Katarina Leinar eller kanslichef Peter Freme. 
2.1 avta: avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av 
teleadmi:tistratören Pia Granlund eller chef för serviceenheten Margareta Karlsson i 
förening med respektive chef eller dennes ersättare. 
3.1 likvidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton tecknas firman av ekonomichef 
Katarina Leinar, redovisningschef Lena Wester, redovisningsenhetens assistenter 
Birgitta Göthlin, Agneta Jarbeck och Lena Elmsäter samt redovisningsekonomen 
Marie Jansson, två i förening. 
Kvitteringar och överlåtelser ska tecknas på samma sätt. 
4.1 kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om särskilt bidrag till 
kommunen tecknas firman av ekonomichef eller redovisningschef, var för sig. 
Samt föreslår Kommunfullmäktige besluta 
5. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut "Revidering av firmateckning för 
Österåkers kommun" antagen i KF 2011-10-24/2011-10-26, § 144 med omedelbar 
verkan i den del som omfattar Kommunstyrelsen. 

Michaela Fletcher Sjöman (M) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att 
beslutspunkten 1 också ska beslutas av Kommunfullmäktige men med 
avidentifierade namn. 

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

Forts. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar for egen del 

1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher 
Sjöman eller Kommunstyrelsens l:e vice ordförande Elisabeth Gunnars alternativt 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ann-Christine Furustrand, i förening med 
endera av kommundirektör/tf kommundirektör, samhällsbyggnadschef Kristina 
Gewers, ekonomichef Katarina Leinar eller kanslichef Peter Freme. 

2.1 avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av 
teleadministratören Pia Granlund eller chef för serviceenheten Margareta Karlsson i 
förening med respektive chef eller dennes ersättare. 

3.1 likvidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton tecknas firman av ekonomichef 
Katarina Leinar, redovisningschef Lena Wester, redovisningsenhetens assistenter 
Birgitta Göthlin, Agneta Jarbeck och Lena Elmsäter samt redovisningsekonomen 
Marie Jansson, två i förening. 

Kvitteringar och överlåtelser ska tecknas på samma sätt. 

4.1 kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om särskilt bidrag till 
kommunen tecknas firman av ekonomichef eller redovisningschef, var för sig. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

5. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut "Revidering av firmateckning för 
Österåkers kommun" antagen i KF 2011-10-24/2011-10-26, § 144 med omedelbar 
verkan i den del som omfattar Kommunstyrelsen. 

6. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande eller 
Kommunstyrelsens l:e vice ordförande alternativt Kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande, i förening med endera av kommundirektör/tf kommundirektör, 
samhällsbyggnadschef, ekonomichef eller kanslichef. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS §4:12 Dnr. KS 2013/70-007 

Utdrag: akten, revisionen, PwC 

Revisionens granskning av upphandlingen av Söra simhall 

Ärende 
Revisionen har gjort en granskning av hur Kultur- och utbildningsnämnden har 
genomfört upphandlingen av Söra simhall. 

Tidigare beredning 
Ekono-nienhetens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-19. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag 
innebärande att som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtande daterad 
2013-03-19. Samt redaktionell ändring i beslutssatsen, innebärande att 
".. .  därom 2013-02-12" ersätts med "... daterad 2013-03-19". 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på förslag till yttrande och lämnar istället 
följande yttrande från socialdemokraterna 
Österåkers kommuns upphandling av Söra simhall präglas av stora brister och 
oklarheter. Av revisorernas granskning kan man udäsa följande: 
- Inget formellt beslut fattades om val mellan LOU-upphandling eller 
tjänstekoncession 
- Kommunens egenregi-verksamhet klarade inte skall-kraven i 
förfrågn ingsunderlaget 
- Kommunen har vid två tillfällen fått gå till omförhandling med Medley pga. att 
kommunen lämnat felaktigt faktaunderlag (driftersättningen för skolsim resp. 
lokalhyran för Solskiftesbadet) 
-1 tflldeiningsbeslutet bedömdes Medleys anbud som det ekonomiskt mest 
fördelaktiga fastän det inte fanns något annat anbud att jämföra med 
- Oklarhet rådde länge i fråga om vad kommunen resp Medley bestämde om i fråga 
om taxor och avgifter. PwC uppfattar skrivningarna i förfrågningsunderlag och 
avtal som otydliga avseende hur taxor och avgifter ska fastställas 
- Det är svårt att bedöma huruvida de nya avgifterna är motiverade av ökade 
öppettider och gjorda renoveringar 
- Informationen till och samspelet med kultur- och utbildningsnämnden har varit 
bristfällig 

Vidare konstaterar vi 
- Täckning saknas i delegationsordningen för beslut av den storleksordning som 
upphandlingen innebar. 

Vi vill göra revisorerna uppmärksamma på 
- Kommunen ger officiellt två olika versioner om hur beslutet om 
konkuirensutsättning av simhallen gått till. Dels hävdar kommunen genom sitt 
Forts. 

Justerandes sign Utdragsbesty^-nde 
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juridiska ombud Kommun experten till Förvaltningsrätten att något 
delegationsbeslut vad avser konkurrensutsättning av Söra simhall inte finns. 
Dels hävdar kommunen i andra sammanhang att dåvarande förvaltningschefen för 
Kultur- och utbildningsnämnden fattat beslut på delegation. Beslut i justerade 
protokoll kan endast ändras genom nya beslut, och vi kan inte se att något nytt 
beslut tagits, varför delegationsbeslutet enligt vår mening kvarstår och är på det sätt 
som konkurrensutsättningen skett. 

Vi socialdemokrater anser: 
- Att kultur- och utbildningsnämnden skulle ha fattat ett formellt beslut om LOU-
upphandling eller tjänstekoncession 
- Att konkurrensutsättningen av Söra simhall skulle ha genomförts som en 
tjänstekoncession 
- Att beslut om vilken part som skull få uppdraget skulle ha fattats av Kultur- och 
utbildningsnämnden. 
- Att erfarenheterna från upphandlingen av Söra simhall måste leda till en avsevärd 
kvalitetshöjning i den politiska hanteringen av kommunens upphandlingsärenden 

Michael Solandet (MP) deltar inte i beslutet. 

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

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Den som är beslutsförslaget röstar ja, den det ej 
vill röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt bifogad voteringslista med 10 ja-röster, 4 nej-röster och 1 
avstår. 

Kommunstyrelsens beslut 

Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteudåtande daterad 2013-03-19. 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar en protokollsanteckning 
Vi i Miljöpartiet är mycket kritiska till hur upphandlingen av simhallen har 
hanterats. I den vid tidpunkten för upphandlingen gällande delegationsordningen 
står "den delegerade beslutsrätten får inte utövas i ärenden av principiell betydelse 
eller av större vikt". Vi anser att det självklart var ett beslut av sådan vikt att Kultur-
och utbildningsnämnden skulle varit delaktig, och då framför allt när det gäller 
innehållet i förfrågningsunderlaget. 
Forts. 

Justerandes sign \ Utdragsbestyrkande 
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I PwC-i:apporten konstateras att stora höjningar har skett av några kort, att det är 
svårt att bedöma huruvida de nya avgifterna är motiverade av ökade öppettider och 
gjorda renoveringar och att detta inte heller tydliggjorts i beslutsunderlaget till 
Kommunfullmäktige. Vi saknar en kommentar till denna iakttagelse i svaret. 
Nämnden har inte tagit del av någon sådan analys och eftersom Miljöpartiets 
bedömning är att de stora avgiftshöjningar som drabbat kommuninvånarna inte 
motiveras av ökat serviceutbud och renoveringar lade vi ett förslag på betydligt 
lägre avgiftshöjningar i Kommunfullmäktige 
Michaei Solander (MP) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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VOTERIP ISTAKS 2013-04-10, §4:12 

KOMMUNS\ SEN I ÖS KERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014) 
Parti LEDAMO^R 

Namn Närvarande Ersättare J N A 
M Johan Boström X X 
M Eliza Roszkowska-Öberg X X 
M Hampe Klein X X 
M Conny Söderström X X 

FP Elisabeth Gunnars i:e vice ordf X X 
FP Pablo Garay - Christina F. X 

C Björn Pålhammar X X 
KD Mikael Ottosson X X 
OP Rolf Granström X X 
s Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf X X 

s Anas Abdullah X X 
s Marie Ende X X 

RP Stefan Cronberg - Roger J. X 
MP Michaei Solander X X 

M Michaela Fletcher Sjöman, ordförande X X 

ERSÄTTARE 

M Christina Funhammar X 
M Kenneth Netterström X 

M Jeanette Widén X 
FP Fredrik Pahlberg -
S Hans Johansson X 
RP Roger Johansson X 

V Bo Edlén -

Resultat 10 4 1 
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KS § 4:13 Dnr. KS 2013/125 

Utdrag: akten, KF 

Revidering av riktlinjer för hantering av personalinitiativ till 
överlåtelse av kommunal verksamhet 

Ärende 
Kommunfullmäktige fastställde riktlinjer för hantering av personalinitiativ till 
överlåtelse av kommunal verksamhet den 28 september 2009, § 128. 
Riktlin; erna har kompletterats med vad ansökan ska innehålla, hur beslut om 
personalinitiativ fattas samt redaktionella ändringar i form av en tydligare 
disposition och ett mer lättillgängligt språk. 

Tidigare beredning 
Tillväxt- och markandsenhetens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-26. 

Yrkande 
Michzcla Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till Tillväxt- och markandsenhetens 
besluts förslag innebärande att revidering av riktlinjer för hantering av 
personalinitiativ till överlåtelse av kommunal verksamhet daterad 2013-03-26 antas 
samt ctr tilläggsyrkande, i kursiv text i, på sidan 2 i riktlinjerna, punkten 2, 
innebärande "...  de tillgångar, bland annat inventarier, som avses.. 

Ann-Chxistine Furustrand (S) yrkar avslag på ärendet med hänvisning till att vi 
anser att kommunal verksamhet inte skall överlåtas. Skall kommunal verksamhet 
konkurrensutsättas då skall det ske genom upphandling, där kommunens 
verksamhet skall ges lika tillträde att medverka i upphandlingen. 

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

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Den som är för beslutsförslaget röstar ja, den 
det ej vill röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt bifogad voteringslista med 11 ja-röster och 4 nej-röster. 

Kommunstyrelsens beslut 

Komn- .nstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Revidering av riktlinjer för hantering av personalinitiativ till överlåtelse av 
kommunal verksamhet daterad 2013-03-26 antas. 

Forts. 
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Särskilt yttrande 
Yttrande från den socialdemokratiska gruppen 
Vi finner det märkligt att det finns två system i Österåkers kommun, dels en 
utmanarrätt, dels en överlåtelse där utmanarrätten riskerar att kringgås. Vi ser att 
överlåtelse i praktiken handlar om att ge bort skattefinansierad verksamhet utan 
större prövning av andra lämpliga aktörer. Därför har vi avslagit förslaget. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



w o i c i  c m c i  
VOTERINGSLISTA KS 2013-04-10, ' 1 

KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (itu .period 20, 4) 
Parti LEDAMÖTER 

Namn Närvarande Ersättare J N A 
M Johan Boström X X 

M Eliza Roszkowska-Öberg X X 

M Hampe Klein X X 

M Conny Söderström X X 

FP Elisabeth Gunnars i :e vice ordf X X 

FP Pablo Garay - Christina F. X 

C Björn Pålhammar X X 

KD Mikael Ottossor. X X 

OP Rolf Granström X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Marie Ende X X 

RP Stefan Cronberg - Roger J. X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher Sjöman, ordförande X X 

ERSÄTTARE 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

M Jeanette Widén X 

FP Fredrik Pahlberg -
S Hans Johansson X 

RP Roger Johansson X 
V Bo Edlén -

Resultat 11 4 

f r ^ f  

KOMMUNSTYREI 2013-04-10 24(55) 

KS § 4:14 Dnr. KS 2013/126-107 

Utdrag: akten, KF 

Revidering av regelverk och tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt 

Ärende 
Kommunfullmäktige fastställde regelverk och tillämpningsföreskrifter för 
utmanarrätt den 28 september 2009, § 129. Riktlinjerna har kompletterats med 
följande: Hur genomförande av tillstyrkt beslut om utmaning hanteras samt 
redaktionella ändringar i form av en tydligare disposition och ett mer lättillgängligt 
språk. 

Tidigare beredning 
Tillväxt- och markandsenhetens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-26. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till Tillväxt- och markandsenhetens 
beslutsförslag innebärande att revidering av regelverk och tillämpningsföreskrifter 
för utmanarrätt daterat 2013-03-26 antas. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Revidering av regelverk och tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt daterat 2013-
03-26 antas. 

Särskilt yttrande 
Yttrande från den socialdemokratiska gruppen 
För oss är det viktigt att kommunen inte skall kunna ge bort en verksamhet som 
kommunen driver och finansierat med skattemedel. Förslaget i handlingarna har 
tydliggjort att en utmaningsrätt innebär att en upphandling ska ske. Vilket innebär 
att även andra intressenter kan delta. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 25(55) 

KS §4:15 Dnr. KS 2013/93-107 

Utdrag: akten, KF 

Ändring av ägardirektiv f ö r  samtliga bolag inom Armada Fastighets 
A B  

Ärende 
I enlighet med Lag om ändring i kommunallagen (2012:390) vilken trädde i kraft 
den 1 ianuari 2013, revideras lydelsen av KL 3 kap 17 § så att fullmäktige för den 
kommun som med stöd av 16 § lämnar över vården av en kommunal angelägenhet 
till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska: 
1. Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 
2. Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter 
som urgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 
3. Utse samtliga styrelseledamöter, och 
4. Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut; verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas. 

Gällande KL 3 kap 18 § ska fullmäktige se till att den juridiska personen blir 
bunden av de villkor som avses i 17 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till 
andels förhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. 

Den nya lagstiftningen innebär även en förstärkt uppsiktsplikt såtillvida att 
Kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag som avses i KL 3 kap 17 och 
18 §§ ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:23. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterad 2013-03-12. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att ändring av ägardirektiv för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB, som det 
framgå'- av tjänsteudåtande daterad 2013-03-12, godkänns samt att 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till Kommunfullmäktige med 
förslag på ändring av de ägardirektiv för de bolag där Österåkers kommun är 
delägare. 

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

Forts. 

Justerandes sign ~pyGi— Utdragsbestyr'-nde 

— . .  . . . .  . j m  i i  i cMV i i \ n u L j r  i \ w  i U I \ W L L  

KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 26(55) 

Forts. KS § 4:15 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Ändring av ägardirektiv för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB, som det 
framgår av tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12, godkänns. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till Kommunfullmäktige med 
förslag på ändring av de ägardirektiv för de bolag där Österåkers kommun är 
delägare. 

Justerandes sign \ — Utdragsbestyrkande 



KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 27(55) 

KS § 4:16 Dnr. KS 2013/94-107 

Utdrag: akten, K F  

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada 
Fastighets AB 

Ärende 
I enlighet m e d  Lag o m  ändring i kommunallagen (2012:390) vilken trädde i kraft 
den 1 januari 2013, revideras lydelsen av K L  3 kap 17 § så att fullmäktige för den 
kommun som med stöd av 16 § lämnar över vården av e n  kommunal angelägenhet 
till et t  aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska: 
1. Fastställa det kommunala ändamålet med  verksamheten, 
2. Se till att de t  fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter 
som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 
3. Utse samtliga styrelseledamöter, och 
4. Se till a t t  de t  anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är  av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas. 

Gällande K L  3 kap 18 § ska fullmäktige se till att den juridiska personen blir 
bunden av de villkor som avses i 17 § i e n  omfattning som är  rimlig med  hänsyn till 
andelsförhållandena, verksamhetens art  o c h  omständigheterna i övrigt. 

Den  nya lagstiftningen innebär även en förstärkt uppsiktsplikt såtillvida att  
Kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag som avses i K L  3 kap 17 och 
18 §§ ska pröva o m  den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenligt med  det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:22. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12, reviderad 2013-04-03. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att samtiga bolagsordningar inom Armada Fastighets AB revideras i enlighet med  
den konsekvensändring som framkommer i kommunkansliets tjänsteutlåtande 
daterat 2013-03-12 samt att Kommunstyrelsen far i uppdrag att återkomma till 
Kommunfullmäktige med  förslag p å  ändring av de bolagsordningar för d e  bolag där 
Österåkers kommun är delägare. Samt redaktionell ändring i beslutssatsen, 
innebärande a t t " . . .  datum 2013-03-12" ersätts med  " . . .  daterad 2013-04-03". 

Propositionsordning 
Ordförr-nden frågar o m  Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjömans (M) yrkande och finner att så är  fallet. 

Forts. 

Justerandes sign V Utdragsbestyrkande 

KOMMUNSTYREL?rv' 2013-04-10 28(55) 

Forts. KS § 4:16 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Samtliga bolagsordningar inom Armada Fastighets AB revideras i enlighet m e d  
den konsekvensändring som framkommer i kommunkansliets tjänsteutlåtande 
daterat 2013-04-03. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att  återkomma till Kommunfullmäktige med  
förslag p å  ändring av de bolagsordningar för de bolag där Österåkers kommun är 
delägare. 

Justerandes sign « -TT) v Utdragsbestyrkande 



I 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 29(55) 

KS § 4:17 Dnr. KS 2013/95-101 

Utdrag: akten, KF 

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente 

Ärende 
I enlighet med Lag om ändring i kommunallagen (SFS 2012:390) vilken trädde i 
kraft den 1 januari 2013, besitter Kommunstyrelsen i de kommuner som lämnat 
över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen är 
ensam ägare eller delägare, en förstärkt uppsiktsplikt. Lagändringen omfattar 
Kommunallagens 3 kap. 17 och 18 §§ och innebär en förstärkt uppsiktsplikt 
såtillvida att Kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 
ovannämnda bestämmelser ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit 
under röregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
Kommunstyrelsen finner att detta inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska därtill vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ är uppfyllda i 
fråga om sådana aktiebolag som avses i dessa bestämmelser. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:21. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2013-03-12. 

Yrkande 
Michacia Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att Ko: rimunstyrelsens kontor uppdras att utarbeta rutiner för hur den utökade 
uppsikt splikten ska efterlevas. Rutinerna ska återrapporteras till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Samt att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 
revidering av Kommunstyrelsens reglemente avseende Kommunstyrelsens 
upp sik ;s plikt som det framgår av tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12, godkänns. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Kommunstyrelsens kontor uppdras att utarbeta rutiner för hur den utökade 
uppsiktsplikten ska efterlevas. Rutinerna ska återrapporteras till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Forts. 

Justerandes sign •pjCJf- Utdragsbesty^—nde 
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KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 30(55) 

Forts. KS § 4:17 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente avseende Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt som det framgår av tjänsteudåtande daterad 2013-03-12, 
godkänns. 

Justerandes sign ^ Utdragsbestyrkande 



KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 31(55) 

KS § 4:18 Dnr. KS 2013/92-042 

Utdrag: akten, KF 

Fastställande av Storstockholms brandförsvars årsredovisning för år 
2012 

Ärende 
Enligt den kommunala redovisningslagen (KRL) ska direktionen varje räkenskapsår 
upprätta en årsredovisning som ska lämnas till medlemskommunernas fullmäktigen 
och till revisorerna i Storstockholms Brandförsvar. Direktionen för Storstockholms 
brandförsvar godkände den 12 februari 2013 i § 11, för egen del, årsredovisningen 
för 2012 samt föreslog för medlemskommunernas kommunfullmäktigen att 
fastställa denna. 

Revisorerna har inkommit med en Revisionsberättelse för år 2012 daterad den 4 
mars 2C13 samt revisionsrapporterna 1-4. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:20. 
- Komm unkansliets tjänsteutlåtande daterat 2013-03-12. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att Österåkers kommun fastställer för egen del Storstockholms brandförsvars 
årsredovisning för år 2012 

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

Kom munstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Österåkers kommun fastställer för egen del Storstockholms brandförsvars 
årsredovisning för år 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KOMMUNSTYREr-N 2013-04-10 32(55) 

KS §4:19 Dnr. KS 2013/0106-141 

Utdrag: akten, Carl-Oskar Tömros 

Val av ny ledamot till leaderprojekt - utveckla Roslagen och 
Stockholms skärgård (UROSS) 

Ärende 
Ärendet avser att utse en ny ordinarie representant från Österåkers kommun till 
LAG-gruppen (Local Action Group), styrgruppen för Utveckla Roslagen och 
Stockholms skärgård (UROSS) efter tidigare näringslivschef Göran Oscarsson. 
Skärgårdsrådets ordförande kvarstår som suppleant i LAG-gruppen. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:19. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att utse Carl-Oscar Törnros till Österåkers kommuns representant i LAG-gruppen, 
styrgruppen för Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård (UROSS). 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Utse Carl-Oscar Törnros till Österåkers kommuns representant i LAG-gruppen, 
styrgruppen för Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård (UROSS). 

Justerandes sign T)&F~ Utdragsbestyrkande 



KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 33(55) 

KS § 4:20 Dnr. KS 2013/83-119 

Utdrag: akten, 

Inrättande av samrådsgrupp för nationella minoriteter 

Ärende 
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den 
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk utgör grunden i 
minorrctspolitiken. Målen med den minoritetspolitiska strategin är att stärka 
identiteten hos de nationella minoriteterna, stärka egenmakt och inflytande och få 
aktiva medborgare. 
Den 1 januari 2010 trädde en ny svensk lag om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk i kraft Med nationella minoriteter avses judar, romer, samer, 
sverigcnnnar och tornedalingar. Länsstyrelsen i Stockholm leder tillsammans med 
sametinget arbetet i hela landet. 
Lagen innebär att ett grundskydd finns i hela landet för samtliga fem minoriteter. 
Det ger rätt till information, skydd av kultur och språk samt delaktighet och 
inflytande. Dessutom finns ett utökad skydd i förvaltningsområden där samer, 
finnar och tornedalingar har en historisk förankring. 64 kommuner och 12 
landsting/regioner ingår i ett eller flera förvaltningsområden. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:18. 
- Kommunikationsenhetens tjänsteudåtande daterad 2013-02-07. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att en samrådsgrupp inrättas under första halvåret 2013, eventuella merkostnader 
för samrådsgruppen tas från statsbidraget för finskt förvaltningsområde samt att 
Kommunstyrelsen utser samrådgruppens ledamöter. 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar på tillägg innebärande att samrådsgruppens 
ledamöter består av Kommunstyrelsens presidium, förvaltningschef för Kultur- och 
utbildning, förvaltningschef för Socialförvaltningen, verksamhetschef för äldre- och 
funktionshindrade inom Produktionsförvalmingen, Kommunikationschef samt 
samord nare för finskt förvaltningsområde. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

1. En samrådsgrupp inrättas under första halvåret 2013. 

Forts. 

Justerandes sign YJj/? \ TyGr~ UtdragsbestyrWde 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 34(55) 

Forts. KS § 4:20 

2. Eventuella merkostnader för samrådsgruppen tas från statsbidraget för finskt 
förvaltningsområde. 

3. Kommunstyrelsen utser samrådgruppens ledamöter. 

4. Samrådsgruppens ledamöter består av Kommunstyrelsens presidium, 
förvaltningschef för Kultur- och utbildning, förvaltningschef för 
Socialförvaltningen, verksamhetschef för äldre- och funktionshindrade inom 
Produktionsförvaltningen, Kommunikationschef samt samordnare för finskt 
förvaltningsområde. 

Justerandes sign « ^VT/— Utdragsbestyrkande 



KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 35(55) 

KS § 4:21 Dnr. KS 2012/0498-100 

Utdrag: akten, KF 

Svar på motion från Monique Stalås Hörnsten (MP) - Minskad 
köttkonsumtion 

Ärende 
Monique Stalås Hörnsten (MP) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2012-
12-17 föreslagit att Österåkers kommun inför en köttfri dag i veckan på 
kommunens måltidsenheter för att på så vis minska köttkonsumtionen. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:17. 
- Michaela Fletcher Sjömans (M) beslutsförslag daterad 2013-03-05. 
- Komrr.unkansliets tjänsteudåtande 2013-03-06. 
- Produktionsstyrelsen har behandlat ärendet 2013-02-21, § 21. 
- Produktionsförvaltningens tjänsteudåtande daterad 2013-01-29. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att avslå motionen med hänvisning till att valet vad man äter i första hand är 
individens. 

Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen. 

Ann-Ch ristine Furustrand (S) yrkar att motionen inte borde avslås utan istället 
besvaras. Kommunen skall nu genomföra medborgardialog om miljömålen och då 
bör den här frågan kunna tas med, så att matens innehåll och klimatpåverkan på ett 
bredare sätt får diskuteras och därigenom skapa insikt och bli förankrad bland 
elever och deras föräldrar. Så långt som möjlig bör frågan om maten vara föremål 
för samråd även med föräldrarna på respektive förskola/skola. Kan viljan, önskan 
att påverka vårt klimat växa underifrån ser jag en fördel med det. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om arbetsutskottets förslag ska utgöra 
huvudförslaget och finner att så är fallet. 

Ordföranden frågar därefter om Michael Solanders (MP) yrkande eller Ann-
Christine Furustrands (S) yrkande ska utgöra motförslaget och finner att Ann-
Christine Furustrands (S) yrkande ska utgöra motförslaget. 

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

Forts. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KOMMUNSTYREI r r N  2013-04-10 36(55) 

Forts. KS § 4:21 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till att valet vad man äter i första hand är 
individens. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 37(55) 

KS § 4:22 Dnr. KS 2012/0038-739 

Utdrag: akten, KF 

Rapportering enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen (SoL) av ej 
verkställda beslut enligt 4 kap I § SoL 

Ärende 
Komrrjnerna har skyldighet att till Socialstyrelsen och revisorerna rapportera in 
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialnämnden ska även till Kommunfullmäktige lämna statistikrapport över hur 
många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader 
från dagen för gynnande beslut. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:16. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterad 2013-03-05. 
- Socialnämnden har behandlat ärendet 2013-01-24, § 4. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2013-01-04. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att Kor i > mun fullmäktige noterar Socialnämndens rapport samt att 
Kommunfullmäktige noterar vidare att det enligt rapporten inte finns några ej 
verkställda gynnande beslut per den 31 december 2012. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Komn- imstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige noterar Socialnämndens rapport. 

2. Kommunfullmäktige noterar vidare att det enligt rapporten inte finns några ej 
verkställda gynnande beslut per den 31 december 2012. 

Justerandes sign VjSc? \ D C - f  UtdragsbestyrWande 
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KS §4:23 Dnr. KS 2012/0160-739 

Utdrag: akten, KF 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Ärende 
Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap 6 f socialtjänsdagen (SoL) och 
enligt 28 f lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att till 
Socialstyrelsen och revisorerna rapportera in gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Vård- och omsorgsnämnden ska även till Kommunfullmäktige lämna 
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § 
LSS som inte verkställts inom tre månader far dagen för gynnande beslut. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:15. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterad 2013-03-07. 
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2013-02-26, § 49. 
- Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterad 2013-02-18. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att Kommunfullmäktige noterar Vård- och omsorgsnämndens rapport, 
Kommunfullmäktige noterar vidare att det enligt rapporten finns sjutton (17) ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2012. Femton 
(15) beslut avser särskilt boende och två (2) beslut avser växelvårdsboende samt att 
Kommunfullmäktige noterar också att det enligt rapporten finns fyra (4) ej 
verkställda beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS). Tre (3) beslut avser bostad med särskild service för vuxna och ett beslut 
avser avlösarservice. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige noterar Vård- och omsorgsnämndens rapport. 

Forts. 
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Forts. KS § 4:23 

2. Kommunfullmäktige noterar vidare att det enligt rapporten finns sjutton (17) ej 
verkstä da beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2012. Femton 
(15) beslut avser särskilt boende och två (2) beslut avser växelvårdsboende. 

3. Kom, v.unfullmäktige noterar också att det enligt rapporten finns fyra (4) ej 
verkställda beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS). Tre (3) beslut avser bostad med särskild service för vuxna och ett beslut 
avser aviösarservice. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:24 Dnr. KS 2012/0492-100 

Utdrag: akten, KF 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) - Kuratorstjänst 
som stöd för anhöriga 

Ärende 
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2012-11-
26 föreslagit att en kuratorstjänst inrättas i Österåkers kommun med uppgift att, vid 
behov, fungera som stöd och hjälp för anhöriga då närstående får ökade behov av 
biståndsbedömda insatser. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:14. 
- Mikael Ottossons beslutsförslag daterad 2013-03-11. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterad 2013-03-06. 
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2013-01-29, § 14. 
- Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterad 2013-01-18. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att motionen anses besvarad genom att det stöd till anhöriga som ges via 
anhörigkonsulent, specialistsjuksköterska och biståndshandläggare vid Vård- och 
omsorgsnämnden ska tillgodose de behov som den föreslagna anhörigkuratorn 
skulle tillgodose och genom det pågående utvecklingsarbete som pågår inom 
socialförvaltningen. 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad genom att det stöd till anhöriga som ges via 
anhörigkonsulent, specialistsjuksköterska och biståndshandläggare vid Vård- och 
omsorgsnämnden ska tillgodose de behov som den föreslagna anhörigkuratorn 
skulle tillgodose och genom det pågående utvecklingsarbete som pågår inom 
socialförvaltningen. 

Forts. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 4:24 

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

Protokollsanteckning 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning. 
Vi yrkar på bifall till motionen. De stödfunktioner som finns i dag jobbar med 
anhörigstöd till personer där hjälpinsatserna redan kommit igång. Det vi vill med 
denna motion är att skapa en hjälp-/stödfunktion till anhöriga som känner att det 
är dags att deras nära och kära skall söka biståndsbedömd hjälp trots att de känner 
att de inte vill. När man känner att man måste ta diskussionen med sin äkta hälft, 
mor, svärfar och så vidare om att det är dags att söka hjälp så är tillvaron tuff. 
Därför '/ill vi skapa en samtalskontakt. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Justerandes sign UtdragsbestvWnde 

KOMMUNSTYRELSEN 

KS § 4:25 Dnr. KS 2012/126-214 

Utdrag: akten, KF 

Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira 

Ärenden 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-09-03 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta planprogram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira. Området 
redovisas i Översiktsplan 2006 som utredningsområde för bebyggelse. Ett 
programförslag har varit på samråd under tiden 14 juni 2010 - 10 september 2010. 
Synpunkter från samrådet har sammanställts och kommenterats i 
samrådsredogörelse 1 daterad 2012-06-04. 

Vid behandling av programmets godkännande i kommunfullmäktige 2012-09-03 
återremitterades ärendet 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:13. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterad 2012-09-13, reviderad 
2013-03-04. 
- Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2012-09-03, § 130, återremitterades. 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2012-08-13, § 158. 

Jäv 
Johan Boström (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Kenneth Netterström (M) 
ersätter Johan Boström (M) under detta ärende. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira godkänns samt att i kommande 
detaljplanearbeten ska särskilt beaktas den varsamhet vid utbyggnaden kring Östanå 
slott, som programmet redovisar. I planarbetena ska också en översyn ske av 
trafikförsörjningen av bebyggelsen kring slottet och Sågen. 
Hampe Klein (M) biträder Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på program för Östanå med hänvisning 
till de natur- och kulturvärden som finns i området och av miljöskäl med 
hänvisning till Länsstyrelsens rapport "Naturvärden i Loån" samt att kommunen 
bör koncentrera ny bebyggelse i första hand kring centrala- och söder om 
Åkersberga och i närheten av befintlig kollektivtrafik. 

Michael Solander (MP) yrkar avslag på ärendet. 

Roger Johansson (RP) yrkar avslag på ärendet. 

Forts. 

Justerandes sign V O X  Utdragsbestyrkande 



KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 43(55) 

Forts. KS § 4:25 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om arbetsutskottets förslag ska utgöra 
huvudförslaget och finner att så är fallet. 

Ordföranden frågar därefter Kommunstyrelsen om Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande eller Michael Solanders (MP) och Roger Johanssons (RP) yrkande ska 
utgöra motförslaget och finner att Ann-Christine Furustrands (S) yrkande ska 
utgöra motförslaget. 

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Den som är för Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande röstar ja, den som är för Michael Solanders (MP) och Roger Johanssons 
(RP) yrkande röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista (4:25 A) med 3-ja röster, 2 nej-röster 
och 10 avstår. 

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

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Den som är för beslutsförslaget röstar ja, den 
det ej vill röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista (4:25 B) med 9 ja-röster, 4 nej-röster 
och 2 avstår. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira godkänns. 

2.1 kommande detaljplanearbeten ska särskilt beaktas den varsamhet vid 
utbyggnaden kring Östanå slott, som programmet redovisar. I planarbetena ska 
också en översyn ske av trafikförsörjningen av bebyggelsen kring slottet och Sågen. 

Särskilt yttrande 
Michael Solandet (MP) lämnar ett yttrande 
MP har som grundinställning att exploatering i större skala i delar av kommunen 
med dålig eller helt i avsaknad av kollektivtrafik och service bör undvikas. 

Forts. 

Justerandes sign T t & t "  Utdragsbestyrkande 
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Detta gäller i högsta grad Östanå, Roslags-Kulla och Wira-området 
Dessutom är det olämpligt med tanke på dom höga kultur och naturvärden som 
finns i området. 
Dessutom har majoriteten själva fastslagit i verksamhetsplanen för 2013, att man av 
miljöskäl inte skall exploatera i områden som ligger längre än 1 km från 
Roslagsbanan eller hållplats för direktbuss. 
Vi finner det högst anmärkningsvärt och olyckligt att den styrande majoriteten inte 
följer sin egen verksamhetsplan. 
Michael Solander (MP) 

Christina Funhammar (M) lämnar ett särskilt yttrande 
I kommande detaljplan bör in- och utfart för sågen-/slottsområdet ske direkt feån 
väg 276, en fil genom allén och en fil på utsidan om allén tillskapas för att 
underlätta trafikflödet ner mot Ljusterö färjeläge som annars får en alltför hård och 
en ohållbar belastning stora delar av året. Genom denna justering finns ingen 
anledning till någon infart genom slottsområdet för Grönborgsvägen. 
Grönborgsvägen kommer ändå att fa större belastning med byggnation på Ljusterö 
samt vid Östanå färjeläge. 
Inom Östanå farjeläge och den tänkta byggnationen kvarstår problemet med 
parkeringar då i princip all mark är inritad för husbyggnationer och 
carportar/garage dessutom så behövs en tredje fil för den trafik som ej köar til] 
färjan, vilket förebygger trafikolyckor och kollisionsrisker, det förekommer redan 
idag många trafiksituationer vid omkörningar p.g.a. köema till färjan, samt att 
bussar måste köra i mötande fil för att komma ner till färjeläget. 
En allmän parkering behövs dels som infartsparkering för de som nyttjar 
kollektivtrafikmedel, dels för de som har för avsikt att färdas med båt från Östanå 
vidare ut i skärgården, både för turister, boende och hantverkare. 
Den skärgårdskaraktär som hade varit önskvärd saknas i det planerade området vid 
Östanå och inte att storstads-, stadslikna byggnader skall genomsyra 
skärgårdsmiljön. Komprimerade områden med så många byggnader som möjligt på 
så liten yta som möjligt är inte önskvärt inom dessa områden. För att fa in det 
tänkta antal byggnader så är det önskvärt att markytan kan utökas samt att ytan 
också kan ökas för parkeringar till arbetspendJare och turister som önskar ta sig 
vidare ut i skärgården. 
I Roslags-Kulla behövs även skol- och infartsparkeringen ses över för de som 
pendlar mot Åkersberga, Danderyd och Norrtälje. 
Christina Funhammar (M) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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VOTERINGSLISTA KS 2013-04-10, § 4:25 A 

KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014) 
Parti LEDAMÖTER 

Namn Närvarande Ersättare J N A 
M Johan Boström - Kenneth N. X 

M Eliza Roszkc vska-Öberg X X 

M Hampe Klein X X 

M Conny Söder.-: röm X X 

FP Elisabeth Gunnars !:e vice ordf X X 

FP Pablo Garay - Christina F. X 

C Björn Pålhammar X X 

KD Mikael Ottosson X X 

ÖP Rolf Granström X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Marie Ende X X 

RP Stefan Cronberg - Roger J. X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher Sjöman, ordförande X X 

ERSÄTTARE 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Nettcrström X 

M Jeanette Widén X 

FP Fredrik Pahlbcrg -

S Hans Johansson X 

RP Roger Johansson X 

V Bo Edlén -

Resultat 3 2 10 

Tfcf 

0 Österåker 
VOTERINGSLISTA KS 2013-04-10, § 4:25 B 

KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014) 
Parti LEDAMÖTER 

Namn Närvarande Ersättare J N A 
M Johan Boström - Kenneth N. X 

M Eliza Roszkowska-Öberg X X 

M Hampe Klein X X 

M Conny Söderström X X 

FP Elisabeth Gunnars i» vice ordf X X 

FP Pablo Garay - Christina F. X 

C Björn Pålhammar X X 

KD Mikael Ottosson X X 

OP Rolf Granström X X 

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

S Anas Abdullah X X 

S Marie Ende X X 

RP Stefan Cronberg - Roger J. X 

MP Michael Solander X X 
M Michaela Fletcher Sjöman, ordförande X X 

ERSÄTTARE 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

M Jeanette Widén X 

FP Fredrik Pahlberg -
S Hans Johansson X 

RP Roger Johansson X 

V Bo Edlén -

Resultat 9 4 2 
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KS § 4:26 Dnr. KS 2012/0506-702 

Utdrag: akten, KF 

Riktlinjer för alkoholservering 

Ärende 
Kommunen ska ha tydliga och aktuella riktlinjer som redogör för vad som gäller 
enligt alkohollagen samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar 
vid tillståndsprövningen. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:12. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterad 2012-11-29. 
- Miljö-13ch hälsoskyddsnämndens har behandlat ärendet 2012-10-30, § 76. 
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteutlåtande daterad 2012-10-10. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att riktlinjer för alkoholservering för Österåkers kommun antas. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Riktlinjer för alkoholservering för Österåkers kommun antas. 

Justerandes sign V Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:27 Dnr. ICS 2012/0062-219 

Utdrag: akten, Socialdepartementet 

Remissvar på utredningen SOU 2012:91, Ett effektivare 
plangenomförande 

Ärende 
Utredningen Ett  effektivare plangenomförande (SOU 2012:91) utförd av Lars 
Magnusson är klar och skickats på remiss. Österåkers kommun har valts ut 
tillsammans med flera andra kommuner att lämna synpunkter på utredningen. 

Utredningen föreslår flera förändringar i bland annat nuvarande Plan- och 
bygglagen. De största områden som berörs i utredningen är finansiering av 
allmänna platser, exploatörsparagraferna samt ett helhetsperspektiv på 
genomförande av detaljplaner. Förslag på framtida roll för Lantmäteriet och 
Länsstyrelsen behandlas också. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:11. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
beslutsförslag innebärande att remissvaret godkänns och sänds vidare till 
Socialdepartementet. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Remissvaret godkänns och sänds vidare till Socialdepartementet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:28 Dnr. KS 2013/0030 

Utdrag: akten, Länsstyrelsen i Stockholms län 

Inventering av brister och behov av åtgärder i 
transportinfrastrukturen under planperioden 2014-2025 samt 
avgränsningssamråd f ö r  miljöbedömning av länsplan 

Ärende 
Länsstyrelsen i Stockholms län har ett uppdrag att ta fram nya investeringsplaner 
för infrastrukturen 2014-2025 och inbjuder kommuner att lämna synpunkter. 
Stockholm Nordost har gemensamt tagit fram ett remissvar och kommunen har 
även utarbetat ett kompletterande yttrande. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:10. 
- Samhiillsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterad 2013-03-12. 

Yrkar.de 
Michseia Fletcher Sjöman (M) yrkar att bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens 
besluts torslag innebärande att godkänna remissvar enligt skrivelse från Stockholm 
Nordest enligt bilaga 1 samt att godkänna remissvar enligt Österåkers kommuns 
yttran.ee bilaga 2 samt att omedelbart justera ärendet. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna remissvar enligt skrivelse från Stockholm Nordost enligt bilaga 1. 

2. Godkänna remissvar enligt Österåkers kommuns yttrande bilaga 2. 

3. Omedelbart justera ärendet. 

Omedelbar justering 

Michaela Fletcher Sjöriian (M) Ann-Christine Furustrand 

Justerandes sign Utdragsbes' nde 

U51 tKAKtKb K .umUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 37(43) 

KS § 4:29 Dnr. KS 2012/0075 

Utdrag: akten, Stockholms läns landsting (trafikförvaltningen) 

Remiss o m  komplettering av Stockholms läns regionala 
trafikförsörjningsprogram 

Ärende 
Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting har skickat ut en remiss med 
förslag på komplettering av regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län. 
Kompletteringen avser i huvudsak kollektivtrafik på vatten och länsöverskridande 
kollektivtrafik som inte behandlats i gällande trafikförsörjningsprogram. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:9. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-11. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
beslutsförslag innebärande att godkänna remissvar enligt skrivelse från Stockholm 
Nordost enligt bilaga 1 samt att omedelbart justera ärendet. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna remissvar enligt skrivelse från Stockholm Nordost enligt bilaga 1. 

2. Omedelbart justera ärendet. 

Omedelbar justering 

Michaela Fletcher Sjöman (M) Ann-Christine Furustrand (S) 

Justerandes sign i Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:30 Dnr. KS 2012/0540 

Utdrag: akten, Stockholm Nordost 

Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och 
Arlanda 

Ärende 
Stockholmsregionen beräknas växa med cirka en halv miljon invånare de 
kommande 20 åren. För att möta kommande utmaningar satsas det på nio regionala 
stadskärnor. Täby centrum - Aminge är en sådan knutpunkt. Stadskärnan gynnar 
alla nordostkommuner i och med ökad tillgänglighet och näringsliv med också för 
arbetspcndling. Med anledning av detta har en förstudie med förbindelse från 
Roslagsbanan och Arlanda studerats, som nu också skickats på remiss. Stockholm 
Nordost har gemensamt tagit fram ett remissvar. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har upprättat ett förslag till yttrande. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:8. 
- SamhäUsbyggnadsförvaltningen tjänsteudåtande 2013-03-11. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
beslutsförslag innebärande att godkänna remissvar enligt skrivelse från Stockholm 
Nordost enligt bilaga 1 samt att omedelbart justera ärendet. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna remissvar enligt skrivelse från Stockholm Nordost enligt bilaga 1. 

2. Omedelbart justera ärendet. 

Omedelbar justering 

Michaein Fletcher Sjöman (M) Ann-Christine Furustrand (S) 

Justerandes sign -U tdragsbestyrkande 

KOMMUNSTYREÎ N 2013-04-10 50(55) 

KS § 4:31 Dnr. KS 2012/0271-100 

Utdrag: akten, KF 

Svar på motion från Claes-Göran Wändesjö (S) och Kristina Embäck 
(S) - Återinför en motsvarighet till drogkampen 

Ärende 
Claes-Göran Wändesjö (S) och Kristina Embäck (S) föreslår i en motion väckt i 
Kommunfullmäktige 21- maj 2012, KF § 94, att information om droger 
genomförs, gärna i motsvarande form som tidigare drogkampen. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:7. 
- Michaela Fletcher Sjömans (M) beslutsförslag daterad 2013-03-05. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterad 2013-01-14. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att avslå 
motionen med hänvisning till att det ingår i trygghetssamordnarens och Trygg i 
Österåkers uppdrag att informera och bedriva förebyggande arbete mot droger. 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen med hänvisning till att det ingår i trygghetssamordnarens och 
Trygg i Österåkers uppdrag att informera och bedriva förebyggande arbete mot 
droger. 

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

Rättelse 
I protokollet från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2013 är det fel 
beslutsmening. Beslutsmeningen är nu korrigerad till Kommunstyrelsens protokoll. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 51(55) 

KS § 4:32 Dnr. KS 2012/403-100 

Utdrag: akten, KF 

Svar på motion från Rosita Olsson Palmberg (S) och Elisabeth 
Karlstedt (S) - Planera och bygg studentbostäder nu! 

Ärende 
Rosita Olsson Palmberg (S) och Elisabeth Karlstedt (S) föreslår i en motion, väckt i 
Komm un fullmäktige den 3 september 2012, § 142, att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att undersöka möjligheterna att etablera studentbostäder på lämplig plats i 
kommunen. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:6. 
- Michaeia Fletcher Sjömans (M) beslutsförslag daterad 2013-03-06. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-06. 

Yrkance 
Michaeia Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att anse motionen besvarad med hänvisning till att det pågår och ska påbörjas 
planläggning för områden där just smålägenheter med upplåtelseformen hyresrätt 
ingår. 

Ann-C •nstine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att det pågår och ska påbörjas 
planläggning för områden där just smålägenheter med upplåtelseformen hyresrätt 
ingår. 

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

Justerandes sign TfC f -  Utdragsbestyrkande 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 52(55) 

KS § 4:33 Dnr. KS 2013/0097-214 

Utdrag: akten, SBF 

Detaljplan för Rosenkälla Öst, etapp I 

Ärende 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvecklingen av ett nytt handels- och 
verksamhetsområde invid Rosenkälla trafikplats. 

Kommunstyrelsen antog 2007-05-28 (KS § 100/2007) planprogram för Rosenkälla 
och gav planuppdrag. Området omfattar ett markområde på 188 ha mellan tidigare 
väg 265 och väg 276 i söder och kommungränsen mot Vallentuna i norr. Samråd 
kring två planförslag öster om E 18, ett för handelsområdet och ett för 
trafikanläggningarna genomfördes under augusti/september 2008. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:5. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-04. 

Yrkande 
Michaeia Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Rosenkälla Öst, etapp 1. 

Michael Solander (MP) yrkar avslag på ärendet. 

Roger Johansson (RP) yrkar avslag på ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaeia Fletcher 
Sjömans (M) yrkande eller enligt Michael Solanders (MP) och Roger Johanssons 
(RP) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaeia Fletcher 
Sjömans (M) yrkande. 

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Den som är för beslutsförslaget röstar ja, den 
det ej vill röstar nej. 

Votering utfaller enligt bilagd voteringslista med 13 ja-röster och 2 nej-röster . 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Rosenkälla 
Öst, etapp 1. 

Forts. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 53(55) 

Forts. KS § 4:33 

Reservation 
Michael Solander (MP) lämnar en reservation 
Miljöpartiet anser att det inte är lämpligt att exploatera Rosenkälla området för 
handel Att bygga nya externa handelsområden främst för bilburna kunder ser vi 
som feirkrigt, omodernt och motsatsen långsiktigt hållbar utveckling. Kan inte 
heller var i linje med våra miljömål. Kommunen har redan ett externt 
handebccntrum vid Pilstugeområdet, låt det stanna vid det. 
Dessutetn finns ett externcenturm bara några kilometer söder om Rosenkälla, 
nämligc". Arninge. 
Michacl Solander (MP) 

Roger Johansson (RP) biträder Michael Solanders (MP) reservation . 

Justerandes sign J ^ C /  Utdragsbestyrkande 

w o i c i  a r \ c i  
VOTERir "GLISTA KS 2013-04-10, § 4:33 

KOMMUNS ISEN I Ö> \KERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014) 
Parti LEDAMv. .i£R 

Namn Närvarande Ersättare J N A 
M Johan Boström X X 
M Eliza Roszkowska-Öberg X X 
M Hampe Klein X X 
M Conny Söderström X X 
FP Elisabeth Gunnars i:e vice ordf X X 
FP Pablo Garay - Christina F. X 
C Björn Pålhammar X X 

KD Mikael Ottosson X X 
OP Rolf Granström X X 
S Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf X X 
S Anas Abdullah X X 
S Marie Ende X X 

RP Stefan Cronberg - Roger J. X 
MP Michael Solander X X 
M Michaela Fletcher Sjöman, ordförande X X 

ERSÄTTARE 

M Christina Funhammar X 
M Kenneth Netterström X 
M Jeanette Widén X 
FP Fredrik Pahlberg -
S Hans Johansson X 

RP Roger Johansson X 
V Bo Edlén -

Resultat 13 2 

V&ö "RCF 
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KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 54(55) 

KS § 4:34 Dnr. KS 2013/0017-009 

Utdra": akten, 

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

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

Anmiilan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen 
under perioden 2013-03-08 - 2013-04-02. 

- Österåkers kommun, revisorerna, Angående granskning av uppföljning av insatser 
inom äldre- och handikappomsorgen, 2012-10-22. 
- Social förvaltningen, Österåkers kommun, Svar på revisoremas rapport - förstudie 
kring styrning och anpassning av kundvalssystem till LOV, 2013-01-16. 
- Österåkers kommun, revisorerna, Angående granskning av intern kontroll vid 
lönehantering, 2013-02-12. 
- Vård- och omsorgsnämnden, Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 
2012, 2013-02-26. 
- Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm, Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, 2013-03-07. 
- Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm, Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, 2013-03-07. 
- Cirkulär 13:8, SKL, Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsli .-sintroduktionsanställning - BAL 13, 2013-03-13. 
- Cirkulär 13:11, SKL, Frågor och svar om lärares arbetstid, 2013-03-19. 
- Reko-imendation, KSL, Klimat- och energistrategi för Stockholms län, 2013-03-
21. 
- Rekommendation, KSL, Förslag på överenskommelse mellan länets kommuner 
om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus, 2013-03-21. 
- Rekommendation, KSL, Rekommendation att teckna överenskommelse om 
gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan, 2013-03-21. 
- Socialnämnden, Österåkers kommun, socialnämndens månadsuppföljning per 
2013-C2-28. 
- Föreningen Österåkers framtid, Yttrande över detaljplan för Täljeviken Övre och 
nedre. 2013-03-25. 
- Informationsbrev, SKL, Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, 
2013-03-27. 
- Postlista, Kommunstyrelsen, 2013-01-01 - 2013-03-29, 2013-04-02 
- Inbjudan till Armada Bostäder m.fl. årsstämma, 2013-04-02. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 55(55) 

KS § 4:35 

Utdrag: kommunkansliet 

Övriga frågor 

1) Kravprofilen för en ny kommundirektör. 
Synpunkter skickas till Michaela Fletcher Sjöman (M) för att avhandlas på 
personalberedningen den 16 april. 

2) Fråga om ljudupptagning vid Kommunstyrelsens samt Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträden. 
Frågan om ljudupptagning kommer att lyftas på arbetsutskottets nästkommande 
sammanträde. 

3) Båtresa för Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt berörda tjänstemän 
den 22 maj. 
Information om båtresan kommer att skickas ut närmare resdagen. 

4) Redogörelse från den arbetsrättsjurist som har anlitats för utredning kring 
arbetsmiljön och samtal kring den nuvarande situationen när det gäller dels 
avhoppen bland chefer och dels av den psykosociala arbetsmiljön i organisationen, 
framför allt i Alceahuset. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

V 



Redovisning av uppdrag avseende arbetsmiljöarbete och 
arbetsmiljöansvar i Österåkers kommun 

På uppdrag av Österåkers kommun har jag granskat de handlingar som upprättats Inom 
ramen för det systematiska arbetsmlljöarbetetl kommunen. Som en del av mitt uppdrag -
och för att komplettera det skriftliga underlaget - har jag också genomfört Intervjuer med 
några chefer och medarbetare i kommunen. 

Åtgärdsförslag rörande arbetsmiljödokument 
I en närsluten biiaga redovisar Jag - i en förslagskatalog omfattande 33 punkter - ett stort 
antal förslag till 'örändringar I den förekommande arbetsmiljödokumentationen. De viktig
aste punkterna ; den presenterade förslagskatalogen rör kommunövergripande kortsiktiga 
arbetsmiljömål och kommunövergripande handlingsplan. 

Åtgärdsförslag i övrigt 
Utöver de ovan angivna och i bilaga presenterade förslagen till förändringar i den före
kommande arbetsmiljödokumentationen vill jag presentera ett antal förslag till åtgärder i 
syfte att förbättra kommunens arbetsmiljöarbete och därmed arbetsmiljö - och arbets
förhållandena i kommunen. 

1. Kommunen bör så snart som möjligt rekrytera en ny kommundirektör. Denne bör ha 
mycket stor erfarenhet av att leda en politiskt styrd organisation. Vidare bör han eller 
hon vara en mycket god organisatör. 

2. I avvaktan på att en ny kommundirektör kommer på plats bör kommundirektörs
arbetsuppgifterna fullgöras interimistiskt av personer som idag finns i kommunens 
ledning. En sådan ordning kan t ex Innebära ett "roterande" system med flera personer 
som under begränsad tid fullgör uppdraget I "expeditionsministär" ordning. 

3. Den tillträdande kommundirektören bör organisera en ledningsgrupp med 
utgångspunkt från såväl person som funktion. Det är min bedömning att de viktigaste 
funktionerna i kommunen måste representeras i ledningsgruppen. Det torde inte ligga 
någon motsättning I konstaterandet att såväl person som funktion ska beaktas vid 
formuleringen av ledningsgruppen, eftersom de viktigaste funktionerna rimligen 
besätts av de för ledningen av kommunen viktigaste personerna. 

4. Arbetsgivarroll, chefsroll och arbetsmiijöansvar bör klarläggas i kommunen. I detta 
sammanhang ska särskilt framhållas behovet av tydlig delegering av arbetsmiljö
arbetsuppgifter till alla de personer som företräder arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor. 

Kungsgatan 3 7  
I I I  56Stockholm 

Tel: 08-611 II 19 
Fax: 08-120 205 93 

c-mail: info@iscskog.nu 
www.iscskog.nu 

5. Alla cf.. .. bör genomgå t . ,  utbildning i chefens roll i det systematiska arbetsmiljö-
arbetet och chefens arbetsmiljöansvar. I en sådan utbildning bör skyddsombud och 
fackliga företrädare inbjudas att delta. 

6. Efter det att nödvändiga dokument I det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklats, 
uppgraderats och I vissa fall formulerats (se förslag i bilaga) bör alla anställda ges 
information om kommunens arbetsmiljöarbete med betoning på de långsiktiga mål 
som fastställs för detta arbete. 

7. Kommunen bör ta Initiativ till samverkansavtal mellan kommunen och de fackliga 
organisationerna I syfte att skapa en organisation och ordning för samverkan I såväl 
medbestämmandefrågor som arbetsmiljöfrågor. Genom ett väl fungerande sam
verkansavtal kan en lagenlig och - för både arbetsgivare och facklig organisation -
rationell hantering av samverkansreglerna i medbestämmandelagen och arbetsmiljö
lagen åstadkommas. 

Stockholm den 2 april 2013 

Tommy Iseskog 

mailto:info@iscskog.nu
http://www.iscskog.nu


Genomgång av dokument avseende arbetsmiljö (systematiskt arbetsmiljöarbete) i Österåkers Kommun 

Dokument Avsnitt Behov av ändring. Förslag till ändrade skrivningar 

!. Arbetsmiljöpolicy Hela dokumentet Policyn är 10 år gammal. I princip ska arbetsmiljöpolicyn "revideras" varje år. 
KS ska behandla en reviderad arbetsmiljöpolicy cn gång om året. 

2. Arbetsmiljöpolicy 3. Viljeinriktning Är detta "övergripande mål"? Borde förtydligas. Tanken med de övergripande målen är  att 
dessa ska vara "visionära". 

3. Arbetsmiljöpolicy 6. Ansvar Ärlig uppföljning av kortsiktiga mål och planerade/vidtagna åtgärder angivna i 
handlingsplan behöver tydliggöras. 

4. Delegeringsordning, 
Arbetsmiljöansvar 
(Arbetsmiljöhandbokens. 16) 

Första stycket Förslag till ändring 
Enligt arbetsmiljöpolicyn ska delegeringsordningen klargöras inom varje nämndsområde 
med avseende på fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter. 

5. Delegeringsordning, 
Arbetsmiljöansvar 
(Arbetsmiljöhandboken s. 16) 

Fjärde stycket Förslag till ändring 
En tydlig delegeringsordning för chefers arbetsmiljöarbetsuppgifter ska innehålla minst tre 
nivåer. 

6. Delegeringsordning, 
Arbetsmiljöansvar 
(Arbetsmiljöhandbokens. 16) 

Sjätte stycket Förslag till ändring 
Samtliga chefer inom de olika nivåerna ska ha kunskap om arbetsmiljölagen, 
arbetsmiljöförordningen, socialförsäkringsbalken, andra författningar (t ex 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter) och avtal som rör området samt om befintlig 
skyddsorganisation. 

7. Arbetstagares 
Arbetsmiljöansvar 
(Arbetsmiljöhandbokens. 17) 

Rubriken Förslag till ändring 
Arbetstagares arbetsmiljöåtagande. 

8. Arbetstagares 
Arbetsmiljöansvar 
(Arbetsmiljöhandbokens. 17) 

Första stycket Förslag till ändring 
Ett dokument avseende arbetstagares arbetsmiljöåtagande ska upprättas inom varje 
nämndsområde. 

2 

9. Arbetstagares 
Arbetsmiljöansvar 
(Arbetsmiljöhandboken s. 17) 

Andra stycket Förslag till ändring 
Syftet är att klargöra arbetstagarens roll i arbetsmiljöarbetet. 

10. Försäkringar 
(Arbetsmiljöhandbokens. 19) 

Andra stycket Förslag till ändring 
När en anställd blir sjukskriven är den första frånvarodagen en karensdag för vilken ingen 
sjuklön utges. Under de därpå följande 13 dagarna betalar arbetsgivaren normalt 80 % av 
lönen som sjuklön. Från och med dag 15 får man sjukpenning från Försäkringskassan. 
Utöver sjukpenning betalar arbetsgivaren sjuklön enligt kollektivavtal motsvarande 10 % av 
lönebortfallet för dag 151 o m sjukdag 90. 

11. Tjänstegrupplivförsäkring 
(Arbetsmiljöhandboken s. 21) 

Tredje stycket Förslag till ändring 
Försäkring är värdesäkrad och justeras efter det s k prisbasbeloppet (år 2013 är 
prisbasbeloppet 44.500 kronor). 

12. Rehabiliteringsprocess 
SAM 0:2 

2. Genom samtal påbörjas 
arbetsgivarens 
rehabiliteringsutredning 
andra stycket sista 
meningen 

Förslag till ändr ing 
Om medarbetaren, utan godtagbara skäl, väljer att inte medverka i sin egen rehabilitering 
anses rehabiliteringsarbetet avslutat Därav följer att arbetstagaren har förbrukat det 
förstärkta anställningsskydd som gäller under rehabiliteringsprocessen. Arbetsgivaren kan 
därmed och därefter tillämpa anställningsskyddslagens regler om uppsägning av personliga 
skäl. 

13. Rehabiliteringsprocess 
SAM 0:2 

7 b. Rehabiliteringsmöte 
och handlingsplan 
§ärde stycket (ruta), sista 
meningen. 

Förslag till ändring 
Det är  viktigt att betona att arbetsgivaren har bevisbördan för att arbetstagaren har avbrutit 
eller vägrar delta i sin rehabilitering. Se punkt 2 ovan. 

14. Rehabiliteringsprocess 
SAM 0:2 

7 c. Arbetsanpassning/ 
förflyttning 
tredje stycket. 

Förslag till ändring 
Om arbetsförmågebedömningen ger stöd för att medarbetaren inte har arbetsförmåga for att 
återgå i sitt ordinarie arbete, ska arbetsgivaren ta ställning till möjlig förflyttning, dvs 
förändring av anställningen inom anställningsavtalets ram (AB § 6 mom 1). Det handlar 
således om förflyttning inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet, men till ett annat 
arbetsställe. 
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15. Rehabiliteringsprocess 
SAM 0:2 

Fjärde stycket 
(ruta) 

Förslag till ändring 
En viss omfördelning av arbetsuppgifter kan krävas. Arbetsgivaren har emellertid ingen 
skyldighet att vidta åtgärder som leder till en utvidgning av verksamheten. Arbetsgivaren har 
inte heller någon skyldighet att skapa nya arbetsuppgifter eller t ex personliga tjänster. 

16. Handlingsplan vid alkohol-och 
drogproblem 
SAM 0:3 b 

5. Rehabilitering 
sista stycket 

Förslag till ändring 
Vid rehabilitering gäller kommunens rehabiliteringspolicy. 

17. SAM 0:4 3.1 Diskriminering 
Funktionsnedsättning 

Förs lag till ändr ing 
Med funktionsnedsättning avses att en person har ett hinder i sin livsföring. 
Funktionsnedsättningen kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell. 

18. Policy for rökfri arbetstid Arbetsgivarens ansvar 
andra stycket sista 
meningen 

Förslag till ändring 
I princip ska dock alla arbetstagare erbjudas en rökfri arbetstid/arbetsmiljö. 

19. Delegeringsordning arbetsmiljö 
SAM 1:1 

1. Syfte Förslag till ändring 
Att klargöra arbetsuppgifter med åtföljande ansvar inom arbetsmiljöområdet för chefer med 
underställd personal inom Kommunstyrelsens kontor. 

20. Delegeringsordning arbetsmiljö 
SAM 1:1 

2. Definition Förslag till ändring 
Fördelningen av arbetsuppgifter med åtföljande ansvar innebär att de arbetsuppgifter som 
ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet fördelas/delegeras på personer med viss funktion 
eller befattning. Enligt arbetsmiljöpolicyn ska - inom vaije nämndsområde - klargöras 
delegeringsordning för arbetsuppgifter med åtföljande ansvar inom arbetsmiljöområdet. 

21. Delegeringsordning arbetsmiljö 
SAM 1:1 

3. Utförande 
Nivå 2 Kommundirektör 
ingressen 

Förslag till ändring 
Kommundirektören ska skaffa sig kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, 
socialförsäkringsbalken, andra författningar (t ex Arbetsmiljöverkets föreskrifter), regler 
och avtal som rör området samt kunskap om befintlig skyddsorganisation. 

22. Delegeringsordning arbetsmiljö 
SAM 1:1 

3. Utförande 
Nivå 2 Kommundirektör 
punkten 8 

Förslag till ändring 
8. Tillse att gällande delegationsordning klart visar vilka arbetsmiljöarbetsuppgifter med 
åtföljande ansvar som har delegerats till respektive tjänsteman. 
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23. Delegeringsordning arbetsmiljö 
SAM 1:1 

3. Utförande 
Nivå 3 Enhetschef 
ingressen 

Förslag till ändring 
Enhetschef ska ha ingående kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, 
socialförsäkringsbalken, andra forfattningar (t ex Arbetsmiljöverkets föreskrifter), regler 
och avtal som rör området samt om befintlig skyddsorganisation. 

24. Delegeringsordning arbetsmiljö 
SAM 1:1 

3. Utförande 
Nivå 3 Enhetschef 
punkten 8 

Förslag till ändring 
8. Tillse att bestämmelserna i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, 
socialförsäkringsbalken och Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt andra bestämmelser i avtal 
m m följs och att information om reglerna ges. 

25. Delegeringsordning arbetsmiljö 
SAM 1:1 

3. Utförande 
Nivå 3 Enhetschef 
punkten 20 

Förslag till ändring 
20. Tillse att den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs och att erforderliga 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder vidtas i enlighet med bestämmelserna i 
arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken och Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt 
kommunens rehabiliteringspolicy. 

26. Delegeringsordning arbetsmiljö 
SAM 1:1 

Nivå 4 Nivå 4? Arbetsledare motsvarande. Inom skolan bör även lärare omfattas. 

27. Rutin: Delegeringsbrev 
SAM 1:2 

1. Syfte Förslag till ändring 
Att klargöra arbetsuppgifter med åtföljande ansvar inom arbetsmiljöområdet för 
arbetstagare i chefsbefattning. 

28. Rutin: Delegeringsbrev 
SAM 1:2 

2. Utförande 
andra punkten 

Förslag till ändring 
För att tydliggöra arbetsmiljöarbetsuppgifterna med åtföljande ansvar har högsta ledningen 
beslutat att delegeringen mellan olika chefsnivåer, inklusive verksamhetsledarnivån, ska ske 
skriftligt och att delegeringshandlingen med de överenskomna arbetsmiljöarbetsuppgifterna 
ska kvitteras. 

29. Rutin: Delegeringsbrev 
SAM 1:2 

3. Information 
andra punkten 

Förslag till ändring 
Delegeringen avser inte direkt det straffrättsliga ansvaret. Detta ansvar avgörs i efterhand 
vid eventuell prövning i domstol. När domstol bedömer vilken eller vilka 
arbetsgivarföreträdare som är straffrättsligt ansvariga i en viss situation har domstolen — 
enligt fast rättspraxis - sin utgångspunkt i den delegering som gäller i organisationen. Det är 
därför av yppersta vikt att delegeringshandlingarna är klara och entydiga. 
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30. Rutin: Delegeringsbrev 
SAM 1:2 

3. Information 
tredje punkten 

Förslag till ändring 
Om du inte fullgör dina arbetsmiljöarbetsuppgifter och saknar godtagbara skäl for detta, 
kommer det från organisationens sida att betraktas som ett allvarligt åsidosättande av 
anställningsavtalet Detta kan ytterst leda till uppsägning av personliga skäl. 

31. Rutin: Delegeringsbrev 
SAM 1:2 

4. Kommunikation Förslag till ändring 
Undertecknandet av delegeringsbrevet ska foregås av en muntlig dialog där 
arbetsuppgifterna med åtföljande ansvar, specificerat i bilagan, liksom delegeringsförut-
sätuiingarna (befogenhet, resurser och kompetens) gås igenom. Saknas någon forutsättning 
(t ex utbildning) bör komplettering ske innan delegeringshandlingen skrivs under. 
Genomgången kan också leda till att punkter i bilagan tas bort, läggs till eller justeras. 

32. Kortsiktiga och 
handlingsinriktade mål 

Ska finnas på respektive nämnd. Behöver samlas. 
Kommunen bör formulera kortsiktiga och handlingsinriktade mål som är 
kommunövergripande. 

33. Handlingsplan Ska finnas på respektive nämnd. Behöver samlas. 
Kommunen bör formulera en årlig handlingsplan som är kommunövergripande. 


