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o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-06-15 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X 

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

M Johan Boström X 

M Hampe Klein - Conny S. 

FP Jenny Nordström - Christina F. 

C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

S Anas Abdullah X 

S Mats Larsson X 

RP Roger Johansson X 

MP Michael Solander - Lennart B. 

V Andreas Lennkvist Manriquez X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson -

RP Peter Länder -

MP Jonas Jonsson -

Övriga närvarande Funktion 

Jan-Olof Friman Kommundirektör 

Katarina Leinar Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 

Helena Cronberg Kommunikationschef 

Johanna And Politisk sekreterare (FP) 

Fredrik Zethrasus Sekreterare 

Justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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KS §9:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
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KS § 9:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet 
justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet. 

2. Det noteras till protokollet att Christina Funhammars (M) särskilda uttalande gällande 
borgensavgift innehåller felaktigheter vad gäller orden fastighet och kommun. Det korrekta 
ordet ska vara fastighet och inte kommun. 

Sammanfattning 
Michaela Fletcher (M) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet. 

Det noteras till protokollet att Christina Funhammars (M) särskilda uttalande gällande 
borgensavgift innehåller felaktigheter vad gäller orden fastighet och kommun. Det korrekta 
ordet ska vara fastighet och inte kommun. 

Information 

Övrigt 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-06-15 

KS § 9:3 Dnr. KS 2015/0163-287 

Ombyggnad av Hackstaskolan (Berga 6:35) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommundirektören får i uppdrag att i samarbete med Armada arbeta vidare för en lösning 
som innebär att ombyggnationen och dess finansiering kommer att göras av Armada och i 
samråd med styrgruppen. 

2. Styrgruppen arbetar fram en hyresnivå som ligger i motsvarande hyresnivå för berörda 
enheter inom ramen för lokalpengen. 

Protokollsanteckning 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar en protokollsanteckning 
1) Vi ser positivt på att Hackstaskolan blir kvar som skola. 
2) Vi beklagar att skolan inte fick nödvändig upprustning under tiden da kommunen bedriv 
skolverksamhet i lokalerna. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Kommundirektören har fått i uppdrag med hänsyn till effektivare lokalutnyttjande att 
genomföra samlokalisering av Hackstaskolan enligt beslut i Kommunstyrelsen 2015-05-06, 
§7:3. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-28, § 6:3. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Kommundirektören får i uppdrag att i samarbete med Armada arbeta vidare för en lösning 
som innebär att ombyggnationen och dess finansiering kommer att göras av Armada och i 
samråd med styrgruppen. 
2. Styrgruppen arbetar fram en hyresnivå som ligger i motsvarande hyresnivå för berörda 
enheter inom ramen för lokalpengen. 

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

Expedieras 
- Armadas VD, Kommundirektören, Skolförvaltningsdirektör 
- Ekonomichef, Fastighetsekonom 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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G Österåker 

KS §9:4 Dnr. KS 2015/0219 

Ansökan om bidrag till Länsmansgården (Ladugården) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja bidrag till Österåkers Konstförening/Länsmansgården på 250 tkr för merkostnad 
avseende restaurering av Ladugården. 

2. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2015. 

Sammanfattning 
Österåkers Konstförening har ansökt om bidrag avseende merkostnad för upprustning av 
I .änsmansgården (I .adugarden). 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-28, § 6:4. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Bevilja bidrag till Österåkers Konstförening/Länsmansgården på 250 tkr för merkostnad 
avseende restaurering av Ladugården. 
2. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2015. 

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

Expedieras 
- Österåkers Konstförening 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Kansliet 

justerandes signaturer /fc? Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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KS § 9:5 Dnr. KS 2015/0226-048 

Ansökan om bidrag till förstärkning av ångbåtsbryggan på Särsö, 
Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ett bidrag om 10 000 kronor exkl. moms lämnas till Särsö bryggförening till förstärkning av 
ångbåtsbryggan pä Särsö. 

2. Särsö bryggförening ska senast 1 augusti 2015 redovisa underlag för utbetalning till 
Ekonomienheten, Österåkers kommun. 

3. Finansiering sker via Kommunstyrelsens budgetram. 

4. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att ta fram riktlinjer för bidrag till bryggor eller 
motsvarande i skärgården. Uppdraget ska senast redovisas 1 oktober 2015. 

5. Beslutet om bidrag gäller under förutsättning att Särsö bryggförening får 
strandskyddsdispens. 

Sammanfattning 
Särsö bryggförening har den 18 mars 2015 inkommit med en ansökan om bidrag till 
förstärkning av ångbåtsbryggan på Särsö. Kommunstyrelsen föreslås bifalla ansökan och 
finansiera ett bidrag frän kommun om 10 000 kr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-05-06, § 4:5. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att 
1. Ett bidrag om 10 000 kronor exkl. moms lämnas till Särsö bryggförening till förstärkning av 
ångbåtsbryggan pa Särsö. 
2. Särsö bryggförening ska senast 1 augusti 2015 redovisa underlag för utbetalning till 
Ekonomienheten, Österåkers kommun. 
3. Finansiering sker via Kommunstyrelsens budgetram. 
4. Samhällsbyggnads förvaltningen uppdras att ta fram riktlinjer för bidrag till bryggor eller 
motsvarande i skärgården. Uppdraget ska senast redovisas 1 oktober 2015. 

Michaela Fletcher (M) yrkar pa tillägg innebärande att beslutet om bidrag gäller under 
förutsättning att Särsö bryggförening får strandskyddsdispens. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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O Österåker 

Forts. KS § 9:5 

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

Expedieras 
- Särsö bryggförening 
- Skärgårdsrådet 
- Ekonomienheten 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:6 Dnr. KS 2015/0227-536 

Tillfällig busslinje till Domarudden sommaren 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

1. En tillfällig busslinje inrättas av Österåkers kommun under sommarlovet 2015 från 
Akersberga station till Domarudden. 

2. Den tillfälliga busslinjen finansieras via Kommunstyrelsens budget till en kostnad om högst 

3. Utvärderingen av den tillfälliga busslinjen och redovisningen av hur kommunens 
rekreationsområde Domarudden kan göras mer tillgängligt godkänns. 

Sammanfattning 
Under sommarlovet 2015 kommer en tillfällig busslinje att inrättas mellan Akersberga centrum 
och Domarudden. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att 
1. En tillfällig busslinje inrättas av Österåkers kommun under sommarlovet 2015 från 
Akersberga station till Domarudden. 
2. Den tillfälliga busslinjen finansieras via Kommunstyrelsens budget till en kostnad om högst 

3. Utvärderingen av den tillfälliga busslinjen och redovisningen av hur kommunens 
rekreationsområde Domarudden kan göras mer tillgängligt godkänns. 

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

Expedieras 
- Kultur och fritidsförvaltningen 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

150 tkr. 

150 tkr. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §9:7 Dnr. KS 2014/0193 

Avskrivning av motion nr 10/2014 från Ann-Christine Furustrand 
(S) - Sank borgensavgiften för Armada och Österåkersvatten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avskriva motionen, nr 10/2014 — Sänk borgensavgiften för Armada och Ostcräkersvatten, 
med hänvisning till att motionären inkommit med en begäran att motionen återtas. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, § 5:22, att motionen "Sänk borgensavgiften för 
Armada och Österåkersvatten" medgavs väckas. Motionären har därefter inkommit med en 
begäran att motionen ätertas. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-06-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 
avskriva motionen, nr 10/2014 - Sänk borgensavgiften för Armada och Osteråkersvatten, 
med hänvisning till att motionären inkommit med en begäran att motionen ätertas. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


