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RP Hans Hellberg X 
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Jan-Olof Friman Kommundirektör 
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KS § 1:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Ärende som utgår 
Ärende 14, Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncemen, Österåkers kommun och ärende 15, 
Ansvarsfördelning mellan vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden med anledning av förändrad 
organisation inom Socialförvaltningen utgår 

Tidigare ärende 16 blir nummer 14, tidigare ärende 17 blir nummer 15 osv. 

Ärende som tillkommer 
Nytt ärende Revidering av budget blir nummer 26 på dagordningen och nytt ärende Valärende -
entledigande blir nummer 27 på dagordningen. 

Justerandes signaturer Ut< »styrkande 
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KS § 1:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras 
senast måndagen den 16 januari 2017, kl. 13.00, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast måndagen den 16 januari 2017, kl. 13.00, kommunkansliet. 

Information 
- Ny Socialdirektör Susanna Kiesel och ny servicechef Monica Paul-Pont hälsas välkomna till 
Österåkers kommun. 

Justerandes sign Utdragsbescyrkande 
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KS §1:3 Dnr. KS 2013/0018 

Antagande av Detaljplan för Boda, Svinninge 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta Detaljplan för Boda, Svinninge. 

2. Återkommande inventeringar och/eller uppföljningar av art och djurlivet i och runt 
området i Karsvreta träsk efter två år. 

Reservation 
Socialdemokraterna lämnar en skriftlig reservation 
Detaljplaneområdet ligger i en känslig natur och i direkt närhet av Karsvreta träsk med till 
exempel fridlysta groddjur och extra starkt skyddade vattensalamandrar. 
Vi menar att föreslagen detaljplan skulle ha tagit mer hänsyn till djur och artlivet. Av den 
anledningen lade vi tre förslag till åtgärder. Vi har fått igenom att återkommande inventeringar 
och/eller uppföljning av art och djurlivet i och runt området i Karsvreta skall göras. Vi har 
dock inte fått gehör för vårt förslag om att införa lovplikt för trädfällning för träd över 0,4 m i 
diameter i brösthöjd vilken vi anser är en viktig åtgärd för att inte det habitat som är så viktigt 
för dessa fridlysta djur går förlorat. Vi har heller inte fått gehör för att grodtunnlar och/eller 
andra åtgärder vidtas så att inte barriärer bildas för djurlivet att att kunna vandra till och från 
Karsvreta träsk. I Calluna rapporten förespråkas försiktighetsprincipen -vi uppfattar inte att 
det nu i kommunstyrelsen beslutade detaljplanen för Boda tagit till sig denna princip. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Jonas Jonsson (MP) lämnar en skriftlig reservation 
I tidigare argumentation för att återremittera detaljplanen för Boda har bl.a. åtgärder efterlysts 
för att dels få ta del av utredningsmaterial om artförekomst m.m., dels åtgärder för att utforma 
en kommande detaljplan på ett för t ex salamandrar gynnsamt sätt, vilket vi menat måste 
beaktas tydligt i planarbetet Detta verkar inte vara aktuellt i beslutsförslaget, trots de 
bedömningar som Calluna framfört i sin utredning 2016. Förvaltningens text i 
beslutsunderlaget nämner att "Detaljplanen kommer att medföra en successiv förtätning av 
området. Planförslaget omfattar 67 enbostadsfastigheter och möjliggör ytterligare 26 
enbostadsfastigheter. "Vidare skriver förvaltningen att "Detaljplanen innebär därför en mycket 
begränsad förändring i förhållande till rådande förhållanden." Det framstår som att den 
exploatering som detaljplanen ger utrymme för (även på sikt) innebär en påverkan som för 
reservatets funktion och djurliv vore marginell. Bedömningen som förvaltningen gör enligt citatet ovan 
kan ifrågasättas. 
När vi nu tar del av Callunas senaste rapport, framgår att orden om Boda kommit in sent i 
utredningen, och man avråder i sin rapport från att delar av kommande detaljplaneläggning i 
närliggande områden. Det framgår här också att "Planscenario ska bedöma framtida 

forts. 

Justerandes signaturer „ -A- /l / TJ— Utdragsbestyrkande 
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forts. KS § 1:3 
bevarandestatus med genomförda detaljplaner och inrättat naturreservat med ett nytt 
småvatten. Det som ingår i planscenariot i vår analys är detaljplanerna för Björnhammar, Boda 
Gård 2, Boda Gård 1, Skåvsjöholm och Nya Skåvsjöholmsvägen". Här finns inte Boda med. 
Boda rymmer en liten del av livsmiljön, jämfört med andra planområden hävdas det, men 
frågan som är outredd är vad följande ord från Calluna betyder för de kumulativa effekter som 
borde tagits fram? Calluna skriver: Detaljplanerna för Boda gård 2, Boda Gård 1 och 
Skåvsjöholm försvagar spridningsmöjligheten norr om sjön och det blir inte sannolikt att 
spridning till väster om sjön kan ske där efter exploatering (spridningslänken i figur 8 
försvinner i figur 9). Enligt spridningsanalysen räcker inte korridoren längs med vattendraget 
till för att denna nordliga länk ska fungera. Det försvårar även spridning norr om väg 1004 i 
planscenariot jämfört med nuläget. 
Detaljplanen för Boda gård 1 gör att tre potentiella lekvatten nära Bodasjöns östra strand 
försvinner i planscenariot och därmed också en potentiell livsmiljö! Den södra länken söder 
om Bodasjön fungerar dock fortfarande i planscenariot, men det blir en längre väg för 
spridning om de tre potentiella lekvattnen vid sjöstranden bebyggs." 
Förvaltningens ord om att "Detaljplanen innebär endast ytterligare avstyckningar och ökade 
byggrätter inom pågående markanvändning enligt tidigare gällande detaljplan" är att förminska 
innebörden av exploateringens och planens konsekvenser för norra och västra delen av 
planområdet, och utesluta en bedömning av kumulativa effekter av omgivande detaljplaner på 
sikt. 
Det hävdas även att "Detaljplanen för Boda berör endast en liten del av det livsmiljöområde 
som finns i Karsvreta träsk. Det är endast norra och västra delen av Boda som berör 
livsmiljön. Spridningen in i Boda försvåras visserligen, men det finns inga lekvatten att sprida 
sig till ditåt". Det nämns att tomterna förblir stora och gynnar växt- och djurliv, utan det 
redovisas någon bedömning av hur ökningen av asfalterade och hårdgjorda ytor (samt 
frånvaron av trädfällningsförbud) i området påverkar djurs livsmiljö och reservatets funktion 
på sikt. 
Callunas rapport igen: "Det finns vissa osäkerheter i vår bedömning av bevarandestatus för 
större vattensalamander och därför rekommenderar vi försiktighetsprincipen och har 
föreslagit ett flertal lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa fortsatt gynnsam 
bevarandestatus." Vidare efterlyses "Skyddsåtgärder för att säkerställa gynnsam 
bevarandestatus" men vilka av dessa som kommer att beslutas om i kommande planer är 
oklart. När Calluna tar upp kritiska punkter mot andra närliggande planer, så väcks frågan igen 
om hur dessa kommande detaljplaner kommer att påverka livsmiljöer för berörda arter. Kan 
dessa planers effekter påverka också Bodaområdet. Den frågan är obesvarad i 
beslutsunderlaget. 
Calluna: "I detaljplaneförslagen för Boda Gård 2 och Boda Gård 1 finns två bebyggda 
områden som bryter en spridningslänk där Hästängsuddsvägen och Karsvretavägen möts 
(jämför figur 8 och 9). Betesmarken där har högt biotopvärde för groddjur och en nyckelroll 
för att underlätta spridning. I vår analys kan inte spridning längs bäcken till Bodasjön 
upprätthållas genom den norra spridningslänken i planförslaget. En viktig aspekt är även att 
skogen norr om Bodasjön delvis är utpekat som biotopskyddsområde av Skogsstyrelsen 
(Skogens Pärlor 2016). Om dessa två områden undantas från detaljplanen skulle troligen 
många ekologiska samband fortsätta att fungera, inte bara för groddjur utan också för utbytet 
av många andra djur och växter mellan biotopskyddsområdet, Bodasjön och Karsvreta träsk, 
forts. 
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forts. KS § 1:3 
Här finns även en chans att gynna buskskvätta (Hebert 2016). Planscenariot skulle genom 
Boda Gård 1 även ta bort en potentiell livsmiljö vid östra Bodasjdns strand. Spridning söder 
om sjön skulle enligt vår analys visserligen fortfarande fungera men groddjuren skulle tvingas 
gå en längre väg när den livsmiljön försvinner." Detta måste tolkas som en allvarlig kritik mot 
delar av den planpolitik som uttrycks i detaljplaneringen runt Karsvreta. 
Vi yrkade återremiss och hänvisar till behovet av att utreda vad innehållet i Callunas 
bedömning innebär för Bodaområdet. Om övriga planer inte tar hänsyn till de bedömningar 
och råd som behöver beaktas finns risk att beslutet om detaljplanen för Boda på sikt visar sig 
vara för svag vad gäller hållbarhetshänsyn och inte tillräckligt beaktat försiktighetsprincipen 
och behovet av en gedigen bedömning av kumulativa effekter. Det som beslutas i närområdet 
har otvivelaktigt betydelse för detaljplanen för Boda. 
Jonas Jonsson (MP) 

Sammanfattning 
Planområdet utgörs av friliggande småhusbebyggelse och lokalgata. Syftet med detaljplanen är 
att underlätta den pågående omvandlingen från fritidsboende till permanentboende och skapa 
avstycknings- och utbyggnadsmöjligheter. Vidare är planläggningen en förutsättning för 
ut-byggnad av allmänt VA-system i Svinninge. 
Ärendet återremitterades på Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-14, § 9:8, 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-23 § 4:4 samt minoritetsåterremitterades på 
Kommunfullmäktige sammanträde 2016-10-17, § 7:8. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:3. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-12-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att anta Detaljplan för Boda, Svinninge. 

Jonas Jonsson (MP) yrkar på återremiss. 
Roger Johansson (RP) biträder Jonas Jonssons (MP) yrkande om återremiss. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på följande 
tillägg: 
1. Återkommande inventeringar och/eller uppföljningar av art och djurlivet i och runt 
området i Karsvreta träsk efter två år. 
2. En generell lovplikt införs för trädfällning för träd över 0,4 m i diameter i brösthöjd. 
3. Grodtunnlar och/eller andra åtgärder vidtas så att inte barriärer bildas för djurlivet att 
vandra till och från Karsvreta träsk. 

Michaela Fletcher (M) yrkar avslag på Ann-Christine Furustrands (S) yrkande två och tre. 

forts. 
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Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare 
sammanträde i Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den 
det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (1:3 A) med 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Christine Furustrands 
(S) yrkande om återkommande inventeringar och/eller uppföljningar av art och djurlivet i och 
runt området i Karsvreta träsk efter två år och finner att så är fallet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) två 
yrkanden att En generell lovplikt införs för trädfällning för träd över 0,4 m i diameter i 
brösthöjd och att Grodtunnlar och/eller andra åtgärder vidtas så att inte barriärer bildas för 
djurlivet att vandra till och från Karsvreta träsk finner att så är fallet. 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (1:3 B) med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 
1 avstår. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes sigr. , A ,—;— Utdragsbestyrkande Aa 



0 österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-01-09, § 1:3 A 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström - Conny S. X 

M Hampe Klein - Christina F. X 

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

L Patrik Ferm X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

S Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez - Jonas J. X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -

'iSg7.. PrOF 

_ isteråker 
Omröstning,ista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-01-09, § 1:3 B 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström - Conny S. X 

M Hampe Klein - Christina F. X 
L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

L Patrik Ferm X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

S Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez - Jonas J. X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 5 1 
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KS §1:4 Dnr. KS 2016/0356 

Förvärv av Runö 7:153 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna av Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat köpeavtal om förvärv av fastigheten 
Runö 7:153 i sin helhet. 

Sammanfattning 
Kommunen ser en möjlighet att förvärva Runö 7:153 och därigenom skapa en mer 
ändamålsenlig användning av fastigheten. JM AB har genom NAI Svefa utfört en värdering av 
området och det bedömda marknadsvärdet är 12 300 000 kr. 
Kommunstyrelsen har tidigare tagit beslut om en avsiktsförklaring av ett förvärv av fastigheten 
Runö 7:153, KS 2016/0310. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:6. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-12-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att godkänna av Samhällsbyggnads förvaltningen upprättat köpeavtal om förvärv 
av fastigheten Runö 7:153 i sin helhet. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Jtyrkande 
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KS §1:5 Dnr. KS 2016/0356 

Försäljning av del av Runö 7:153 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna av Samhällsbyggnads förvaltningen upprättat köpeavtal för försäljning av del av 
Runö 7:153, i enlighet med kartbilagan i förvaltningens tjänsteudåtande, daterat 2016-12-05, 
reviderad 2016-12-14. 

Sammanfattning 
När kommunen har förvärvat fastigheten Runö 7:153 i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande avseende förvärv av fastigheten. Har samhällsbyggnadsförvaltningen för 
avsikt att avyttra del av fastigheten till roslagsglas och därigenom uppfylla ett tidigare 
optionsavtal om att tillhandahålla en fastighet till Roslagsglas AB. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:7. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-12-05, rev. 2016-12-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att godkänna av Samhällsbyggnads förvaltningen upprättat köpeavtal för 
försäljning av del av Runö 7:153, i enlighet med kartbilagan i förvaltningens tjänsteudåtande, 
daterat 2016-12-05, reviderad 2016-12-14. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes sign: fy'Cst' Utdragsbestyrkande 
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KS §1:6 Dnr. KS 2016/0360 

Uppdrag för detaljplan för Ny förskola inom Täljö 2:8 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att ta fram detaljplan för Ny förskola inom 
Täljö 2:8. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplaneuppdraget är att möjliggöra utbyggnad av en ny förskola i Täljö-
Gottsunda. Planområdet omfattar fastigheten Täljö 2:8 som ägs av Österåkers 
exploateringsfastigheter AB. Fastigheten är idag obebyggd och ej planlagd. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:8. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-11-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen far i uppdrag att ta fram ny detaljplan för Ny förskola inom 
Täljö 2:8. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer /I s— Utdragsbestyrkande Pr er 
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KS §1:7 Dnr. KS 2012/0398 

Mark- och genomförandeavtal Vagnslidret (del av Smedby 19:226 
m.fl.) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Mark- och genomförandeavtal för Vagnslidret (del av Smedby 19:226 m.fl.). 

Sammanfattning 
Ett mark- och genomförandeavtal avseende genomförande av detaljplanen för Vagnslidret har 
upprättats med exploatören. Avtalet reglerar bland annat ansvar för utbyggnad samt kostnader 
för anläggningar inom allmän platsmark, kvartersmark, anslutning till allmänna VA-
anläggningar samt marköverlåtelser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:9. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-11-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna Mark- och genomförandeavtal för Vagnslidret (del av Smedby 19:226 m.fl.). 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer ? ier Utdragsbestyrkande 



©Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-01 -09 

KS §1:8 Dnr. KS 2012/0398 

Antagande av Detaljplan för Vagnslidret (del av Smedby 19:226 
m.fl.) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta Detaljplan för Vagnslidret (del av Smedby 19:226 m.fl.). 

Sammanfattning 
Ett förslag till detaljplan i nära anslutning till Smedby gård, ca 2,5 km norr om centrala 
Åkersberga, har upprättats. Planen möjliggör att ca 27 bostäder kan uppföras inom ett område 
på ca 0,9 ha, som inte planlagts sen tidigare. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:10. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-11-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anta 
Detaljplan för Vagnslidret (del av Smedby 19:226 m.fl.). 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer . Utdn -.yrkande 4cr 

Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-01-09 

KS §1:9 Dnr. KS 2016/0259 

Svar på medborgarförslag nr 8/2016 - Rondellen i korsningen 
Centralvägen - Sockenvägen från namnet "Odenplan" 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå medborgarförslag nr 8/2016 om att namnge cirkulationsplatsen i korsningen 
Centralvägen - Sockenvägen med "Odenplan", med hänvisning till förväxlingsrisken med 
"Odenplan" i Stockholms innerstad, samt att namnet idag saknar konkret anknytning till 
platsen. 

Sammanfattning 
Namnet "Odenplan" uppstod då det fanns en bilverkstad i området, Odens bilverkstad. 
Den är sedan länge nedlagd. Namnet är idag inte allmänt känt, och det finns inte längre någon 
anknytning till platsen. 
"Odenplan" i Stockholms innerstad är ett välkänt och etablerat namn, vilket gör att det finns 
risk för förväxling. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:12. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-12-06. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-11-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå 
medborgarförslag nr 8/2016 om att namnge cirkulationsplatsen i korsningen Centralvägen -
Sockenvägen med "Odenplan", med hänvisning till förväxlingsrisken med "Odenplan" i 
Stockholms innerstad, samt att namnet idag saknar konkret anknytning till platsen. 

Roger Johansson (RP) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Roger Johanssons (RP) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
jag, den det ej vill röstar nej. 
Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 12 ja-röster och 1 nej-röst. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2017-01 -09, § 1:9 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström - Conny S. X 
M Hampe Klein - Christina F. X 

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

L Patrik Ferm X X 

C Michaela Haga X X 

KD Ame Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 
S Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 
MP Michael Solander X X 
V Andreas Lennkvist Manriquez - Jonas J. X 
M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 
M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 12 1 

U osteräKer 
Sammantr. otokoll för Ko. .styrelsen 2017-01 -09 

KS §1:10 Dnr. KS 2016/0367 

Igångsättningsbeslut - 01060 Gång- och cykelbana Sjökarbyvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna igångsättningsbeslut för byggnation av gång- och cykelbana längs Sjökarbyvägen. 

2. Finansiering sker genom beslutad investeringsbudget. 

Sammanfattning 
För att förbättra möjligheterna till cykel- och gångtrafik längs med Sjökarbyvägen behövs 
ny gång- och cykelbana. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:13. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-12-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Godkänna igångsättningsbeslut för byggnation av gång- och cykelbana längs Sjökarbyvägen. 
2. Finansiering sker genom beslutad investeringsbudget. 

Mats Larsson (S) yrkar att pengarna för gång- och cykelvägar (GC-vägar) istället ska prioriteras 
på Ljusterö. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Mats Larssons (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela 
Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer •r~Tr\P rf! Utdragsbestyrkande &cf 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-01-09 

0 Österåker 

KS §1:11 Dnr. KS 2016/0387 

Österåker kommuns deltagande i Central Baltic - Modern ports in 
historic waters 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Österåkers kommun ställer sig bakom en ansökan till EU-programmet Central Baltic i syfte 
att utveckla gästhamnar belägna i Österåkers kommun. 

2. SamhäUsbyggnadsförvaltningen i samverkan med Näringslivs- och utvecklingsenheten 
uppdras att ta fram en projektplan och kalkyl som ska redovisas till Kommunstyrelsens 
planutskott senast den 1 februari. 

Sammanfattning 
EU-programmet Central Baltic 2014-2020 tar under februari 2017 emot ansökningar för att 
bland annat utveckla gästhamnar. Värmdö kommun har åtagit sig att vara lead partner och 
Österåkers kommun har erbjudits möjlighet att ansluta till projektet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:14. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-12-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Österåkers kommun ställer sig bakom en ansökan till EU-programmet Central Baltic i syfte 
att utveckla gästhamnar belägna i Österåkers kommun. 
2. SamhäUsbyggnadsförvaltningen i samverkan med Näringslivs- och utvecklingsenheten 
uppdras att ta fram en projektplan och kalkyl som ska redovisas till Kommunstyrelsens 
planutskott senast den 1 februari. 

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

Expedieras 
- Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdr" •yrkarlde 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-01-09 

O Österåker 

KS §1:12 Dnr. KS 2016/0386 

Ringar på vattnet - framtida skärgårdstrafik 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Österåkers kommun ställer sig bakom Trafikgruppen för Österåkers skärgårds skrivelse om 
ringar på vattnet - framtida skärgårdstrafik. 

2. Österåkers kommun lämnar skrivelsen vidare till Trafiknämnden, Stockholms läns landsting 
för vidare hantering. 

Sammanfattning 
Trafikgruppen för Österåkers skärgård har tagit fram en beskrivning av önskvärd utveckling 
av skärgårdstrafiken. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:15. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-12-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Österåkers kommun ställer sig bakom Trafikgruppen för Österåkers skärgårds skrivelse om 
ringar på vattnet - framtida skärgårdstrafik. 
2. Österåkers kommun lämnar skrivelsen vidare till Trafiknämnden, Stockholms läns landsting 
för vidare hantering. 

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

Expedieras 
- Trafiknämnden, Stockholms läns landsting 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-01-09 

0 Österåker 

KS §1:13 Dnr. KS 2015/0388 

Svar på motion nr 31/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
och Aline Österlind (V) - Angående utfasning av produkter med 
tillsatser av mikroplast inom Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla motion nr 31/2015 innebärande att kommunens styrelser och nämnder anmodas att 
upphöra med av inköp av kosmetiska- och hygienprodukter med tillsatser av mikroplast i 
samband med nya upphandlingar och vid inköp utanför upphandling. 

2. Uppdra åt Kommunstyrelsen, att i samarbete med Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt 
Roslagsvatten AB under 2017 genomföra en informationskampanj om mikroplaster riktad till 
dels kommunens invånare, dels berörda verksamheter inom Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
Andreas Lennkvist (V) och Aline Österlind (V) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 
2015-12-14, § 9:38, föreslagit dels att Österåkers kommun snarast upphör med inköp, 
användning och spridning av produkter med tillsatser av mikroplaster och dels att ge Miljö-
och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att återkomma med en redovisning under 2016 om hur 
utfasningen av produkter med tillsatser av mikroplast har fortskridit. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:16. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-12-05. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande 2016-12-02. 
- Protokollsutdrag från Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2016-09-27, § 6:4. 
- Miljö- och hälsoskyddenhetens tjänsteutlåtande daterat 2016-09-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande 
1. Bifalla motion nr 31/2015 innebärande att kommunens styrelser och nämnder anmodas att 
upphöra med av inköp av kosmetiska- och hygienprodukter med tillsatser av mikroplast i 
samband med nya upphandlingar och vid inköp utanför upphandling. 
2. Uppdra åt Kommunstyrelsen, att i samarbete med Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt 
Roslagsvatten AB under 2017 genomföra en informationskampanj om mikroplaster riktad till 
dels kommunens invånare, dels berörda verksamheter inom Österåkers kommun. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Sammantr. rotokoll för Ko. istyrelsen 2017-01 -09 

0 Österåker 

Forts. KS § 1:13 

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

Expedieras 
- Roslagsvatten AB 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ^Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-01-09 

KS §1:14 Dnr. KS 2016/0250 

Kommunstyrelsens budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Kommunstyrelsens budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019. 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget budgetförslag. 

Roger Johansson (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ska ta fram och besluta om budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 
utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. 
Kommunstyrelsens nettoram för 2017 är -170 350 tkr, varav Samhällsbyggnadsförvaltningens 
delar utgörs av -108 120 tkr innan flytt av trygghetsverksamhet till kommunstyrelsens kontor. 
Investeringsbudget för 2017 uppgår till -99 300 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-12-19. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att godkänna Kommunstyrelsens budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Controller ICS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer jj ^t( ^styrkande 

9 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-01-09 

KS §1:15 Dnr. KS 2016/0250 

Kommunfullmäktiges m.m. budget 2017 och verksamhetsplan 2018-
2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Kommunfullmäktige m.m. budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019. 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget budgetförslag 

Roger Johansson (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2017 samt verksamhetsplan 2018-
2019 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. 
Kommunfullmäktiges nettoram för 2017 är -11 220 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande 2016-12-19. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:6. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att 
godkänna Kommunfullmäktige m.m. budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes sigi ffCF Utdragsbestyrkande 



ö österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-01-09 

KS §1:16 Dnr. KS 2016/0110 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2016 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med november månad en positiv budgetavvikelse 
om 13 749 tkr, varav 11 771 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. 
Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 5 950 tkr varav 5 750 tkr återfinns 
inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. 

Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen 
om 5 863 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-12-19. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:7. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2016 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer „ h, Utdragsbestyrkande kf 

ö Österåker 
Sammanta protokoll för Ko. .istyrelsen 2017-01-09 

KS §1:17 Dnr. KS 2016/0110 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2016 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med november månad visar en 
budgetavvikelse om 142 tkr. Bokslutsprognosen redovisar ett underskott om 200 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-12-19. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:8. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2016 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Acr Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-01-09 

KS §1:18 Dnr. KS 2016/0110 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2016 godkänns. 

Sammanfattning 
Resultatbudgeten för 2016 uppgår till 35,6 Mkr. Bokslutsprognosen per 
oktober månad visar inte någon avvikelse jämfört med budget 2016.1 bokslutsprognosen 
ingår kostnader för järnvägsbron på 60 Mkr enligt KS § 12:6 (2016-10-24). Kostnader på 
järnvägsbron finansieras i praktiken av inkomstutjämningssystem, markförsäljning, vissa 
centrala poster, exploateringsverksamhet, färre gymnasieelever, högre intäkter för bygglov, 
lägre kostnader inom individ- och familjeomsorg samt stadsbidrag för flyktingar och 
bostadsbyggandet. Bokslutsprognosen per november har förbättrats med 26 Mkr jämfört med 
oktober månad. Detta förklaras i första hand stadsbidrag för ökat bostadsbyggande på 11,4 
Mkr som beviljades senare under november månad, utökad realiserad vinst på 6 Mkr för 
markförsäljning samt nämndernas förbättrade bokslutsprognoser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande 2016-12-19. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:9. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2016 godkänns. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ;styrkande 

Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-01-09 

KS § 1:19 Dnr. KS 2016/0066 

Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers 
kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier 
representerade i fullmäktige, för mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns 
förtroendevalda samt stöd till politiska partier representerade i fullmäktige, för 
mandatperioden 2019 - 2022, i enlighet med förvaltningens tjänsteudåtande, daterat 2016-12-
16, KS 2016/0066, inkl. bilaga 4. 

Särskilt yttrande 
Michaela Haga (C) lämnar ett särskilt yttrande 
Centerpartiet anser att det ska finnas större möjligheter att anställa politiska sekreterare som 
bistår partierna i det politiska beredningsarbetet. Därför anser vi att politiska sekreterare i de 
olika partierna skall ha en möjlighet att ha en godtagbar ersättning samt tillgång till fullgod 
arbetsplats samt förslag på arvode till exempel enligt följande: 
2 mandat= 20% av basarvode 
3-4=30% av basarvode 
5-6= 40% av basarvode 
etc... 
+ att kommunalråd ska kunna fa 25% extra pol sek. utöver ovanstående. 
Enligt Centerpartiets ledamot i arvodesgruppen fick arvodesgruppen direktiv om att 
kostnaderna inte fick öka för det förslag som togs fram. En ambition om att inte skulle öka 
kostnaderna för kommunen, för den politiska organisationen. Det förslag som nu presenteras 
ger dock inte några sådana begränsningar då det också är organisationsstruktur såsom antal 
nämnder, antal ledamöter och ersättare, antal möten etc som påverkar de politiska 
kostnaderna. 
Michaela Haga (C) 

Sammanfattning 
Den parlamentariskt sammansatta Arvodesberedningen har utarbetat ett förslag till nya 
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt 
stöd till politiska partier representerade i fullmäktige, vilket föreläggs Kommunfullmäktige för 
beslut. Under beredningens gång framkom vid Kommunstyrelsens Arbetsutskotts 
sammanträde 2016-12-14 att det förelåg behov av redaktionella förtydliganden. Det gäller 
vissa formuleringar avseende Arvodesberedningen samt Personalberedningen (se § 7, § 8 
respektive § 10) samt att hemställan om prövning av någon av de, i det föregående nämnda, 
beredningarna ska vara skriftlig (se § 2) (Bilaga 4). 

forts. 

Justerandes signa V-fr1 \J> Utdragsbestyrkande 
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forts. KS § 1:19 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-11-16, rev. 2016-12-16. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att anta Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns 
förtroendevalda samt stöd till politiska partier representerade i fullmäktige, för 
mandatperioden 2019 - 2022, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2016-12-
16, KS 2016/0066, inkl. bilaga 4. 

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

Expedieras 
- Samtliga styrelser och nämnder i Österåkers kommun 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Personalenheten 
- Löneenheten 
- Kommunkansliet 

5SL- PrCf Utdragsbestyrkande 
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KS §1:21 Dnr. KS 2016/0396 

Upphävande av styrdokument - Alkohol- och drogpolitiska mål i 
Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar 

Upphäva styrdokument Alkohol- och drogpolitiska mål i Österåkers kommun, antagen av 
Kommunfullmäktige 1996-06-10, § 71, anses inte längre är aktuell med hänvisning till andra 
tydligare och mer omfattande policyer, riktlinjer och lagar. 

Sammanfattning 
I styrdokumentet Alkohol- och drogpolitiska mål i Österåkers kommun, antaget av 
Kommunfullmäktige 1996-06-10, § 71, anges mål gällande kommunens medarbetare, invånare 
och offentliga platser. I föreliggande ärende föreslås Kommunfullmäktige att upphäva 
styrdokumentet med hänvisning till lokala policyer och riktlinjer samt nationella lagar som på 
ett mer omfattande vis hanterar frågor om alkohol och droger i kommunen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-12-14, § 1:13. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-10-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att upphäva 
styrdokument Alkohol- och drogpolitiska mål i Österåkers kommun, antagen av 
Kommunfullmäktige 1996-06-10, § 71, anses inte längre är aktuell med hänvisning till andra 
tydligare och mer omfattande policyer, riktlinjer och lagar. 

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

Expedieras 
- Personalenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer rf Cff Utdragsbestyrkande 
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KS §1:25 Dnr. KS 2014/0251 

Valärende - Skärgårdsrådet och Arvodesberedningen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bo Lundin (MP) endedigas som ledamot i Skärgårdsrådet. 

2. Bo Lundin (MP) endedigas som ledamot i Arvodesberedningen. 

Sammanfattning 
Bo Lundin (MP) har inkommit med en begäran om att bli endedigad som ledamot i 
Skärgårdsrådet och som ledamot i Arvodesberedningen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) redogör för förslagen. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer y f^V7 .'h r<7~~ Utdr tyrkande g? Acr 
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KS §1:26 Dnr. KS 2016/0052 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller 
tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2015-12-
16, § 16:5). Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 
Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos kommunkansliet samt hos sekreteraren 
under sammanträdet. 
Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. 
Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis är 
uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden 
börjar löpa från det datum då sökanden fått del av beslutet. 

Kommundirektören har 2016-11-10 delegerat verksamhetsansvar för Åkersberga 
Helikopterflygplats till skärgårdshandläggaren i Österåkers kommun. 

Produktionschefen har till rektor vid Österåkers gymnasium vidaredelegerat rätten att anställa 
biträdande enhetschef i enlighet med KS-delegationsordning p 9.12 samt i enlighet med beslut 
i Kommunstyrelsen 2015-11-25, § 15:37. 

Produktionschefen har godkänt udandsresa för 3 anställda inom produktionsförvaltningen i 
enlighet med KS-delegationsordning p. 9.32. 

Sammanställning av delegationsbeslut fattade av tjänstemän inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher 
(avseende adresser och vägar) perioden 2015-11-01- 2016-01-25 och 2016-10-19 - 2016-12-07. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes sigr • ^ \-QjT~ Utdragsbestyrkande 
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KS §1:27 Dnr. KS 2016/0053 

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt 
redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos 
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet. 
Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under perioden 
2016-11-14-2016-12-19. 

- Tjänsteskrivelse, KSL, Prisuppräkning för sfx-utbildningar för år 2017. 2016-08-23. 
- Tjänsteskrivelse, KSL, Prisuppräkning för sfi-bas för år 2017. 2016-08-25. 
- Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning per september 2016, 2016-11-10, § 7:3. 
- Protokoll, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2016-11-15. 
- Protokoll, Tunadotter AB, 2016-11-15. 
- Protokoll, Österåkers stadsnät AB, 2016-11-15. 
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2016-11-15. 
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter AB, 2016-11-15. 
- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2016-11-15. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2016-11-15. 
- Protokoll, Armada Projektfastigheter AB, 2016-11-15. 
- Protokoll, Armada Kanalfastigheter AB, 2016-11-15. 
- Protokoll, AB Åkers kanal, 2016-11-15. 
- Protokoll, Armada Mellansjö, 2016-11-15. 
- Protokoll, Armada Stenhagen, 2016-11-15. 
- Medborgarlöfte, Österåkers kommun och Polisen, 2016-11-23. 
- Remiss, Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat, Swedgeo, 2016-
12-01. 
- Information överförmyndarkansliet — ensamkommande barn, Täby kommun. 2016-11-29. 
- Svar på medborgarförslag nr 2/2016 — Fler fritidsledare till fältgruppen. Kultur- och 
fritidsnämnden 2016-12-08, § 8:3. 
- Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning per oktober 2016, 2016-12-08, § 8:4. 
- Attestförteckning för 2017, Kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, § 8:5. 
- Antagande av riktlinjer för Föreningsbidrag, Kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, § 8:6. 
- Antagande av riktlinjer för Inkluderingsbidrag, Kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, § 
8:7. 
- Anmälan om vattenverksamhet, Länsstyrelsen i Stockholm, 2016-12-09. 
- Kontrakt, ekonomiskt stöd till utvärdering/uppföljning av lokalt brottsförebyggande arbete, 
BRÅ, 2016-12-12. 
- Diplom, Sjöräddningssällskapet (som tack för bidraget på 15 000 kr). 2016-12-12. 
- Införande av auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning, Skolnämnden 2016-11-
08, § 9:4. 
- Sammanträdestider för Skolnämnden 2017, Skolnämnden 2016-11-08, § 9:5. 
- Cirkulär 16:59, SI<L, Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2017. 2016-11-25. - Cirkulär 16:60, SKL, Ersättningar till 
kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2017. 2016-11-25. 
forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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forts. KS § 1:27 
- Cirkulär 16:61, SKL, Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 
korttidsvistelse enligt LSS för år 2017. 2016-11-25. 
- Protokoll, AB Vårljus, 2016-10-19. 
- Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2016, Produktionsstyrelsen 2016-11-24, §10:4. 
- Rapport avseende Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2016-10-31, 
Produktionsstyrelsen 2016-11-24, § 10:5. 
- Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning per 2016-10-31, Vård- och omsorgsnämnden 
2016-ll-29,§ 10:3. 
- Svar på brev till Roslagens Brottsofferjour, Kommunstyrelsens ordförande 2016-12-14. 
- Yttrande, Länsstyrelsen Stockholm, Anmälan för samråd gällande skyddsvärd ek på fastigheten 
Singö 5:3 i Österåkers kommun. 2016-12-14. 
- Minnesanteckningar för Trygg i Österåker, 2016-11 -09. 
- Minnesanteckningar för Trygg i Österåker, 2016-11-24 
- Uppföljning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll 2016, Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 2016-12-06, § 8:7. 
- Protokoll, Storstockholms brandförsvar, 2016-11-29. 
- Cirkulär 16:66, SKL, Skydd för s.k. visselblåsare. 2016-12-15. 
- Cirkulär 16:68, SKL, Ändring i diskrimineringslagen — aktiva åtgärder nya bestämmelser från den 
1 januari 2017. 2016-12-15. 
Postlista v. 46 - 50/2016 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §1:28 Dnr. KS 2016/0052 

Kommundirektören informerar 

Lokalen för partierna (MP), (RP), (SPÖ), (V) och (SD) finns nu tillgängliga. Nycklar ska 
kvitteras ut av respektive partis utsedda person i receptionen 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer styrkande 
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KS §1:29 Dnr. KS 2016/0067 

Övriga frågor 

Michaela Fletcher (M) informerar att Beredskapsutskottet ska sammanträde den 18 januari 
2017 kl. 15.00. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes sigr. hfTC-? LC^r Utdragsbestyrkande 


