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o Österåker 
Sammanträdesprocokoll för Kommunstyrelsen 2016-06-13 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X 
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 
M Johan Boström X 
M Hampe Klein X 
L Jenny Nordström X 
C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X Si* n'* Lt s cx.^1 j) 

S Anas Abdullah X 
S Mats Larsson X 

RP Roger Johansson X 
MP Michael Solander X 
V Andreas Lennkvist Manriquez X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Conny Söderström X 
M Christina Funhammar X 
M Kenneth Netterström -

ÖP Lennart Berneklint X St II1" 
S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 
MP Jonas Jonsson X 

Övriga närvarande Funktion 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 
Katarina Leinar Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 
David Lanthen Tf. Planeringschef 
Fredrik Nestor Exploateringschef 
Anna Anderman Väg- och trafikchef 
Kristian Krassman Politisk sekreterare (S) 
Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 
Lennart Ljungqvist Adjungerad (SD) 
Fredrik Zethrasus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-06-13 

KS § 8:1 

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 tillkommer 
Valärende blir nummer 12 på dagordningen 

Ändring i dagordningen 
Ärende 11 på dagordningen "Svar på Produktionsstyrelsen avrapportering av 
Kommunfullmäktiges uppdrag om produktivitetsuppföljning inom hemtjänsten" hanteras 
som ärende 10 på dagordningen. Ärende 10 "Aterrapportering avseende uppdraget att utreda 
de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna i syfte att se över 
konkurrensneutraliteten inom insatsen personlig assistans samt även kommunens insats för 
vikariebemanning hos privata utförare" hanteras som nummer 11 på dagordningen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-06-13 

KS § 8:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras i 
omedelbar anslutning till sammanträdet. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet. 

Information 
Korrigering i protokollet från Kommunstyrelsen sammanträde 2016-05-25, 7:14, Lokala 
miljömål för Österåkers kommun 2016-2019 innebärande att komplettera rubriken 
"Reservation" med texten Michael'Solandet* (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-06-13 

KS § 8:3 Dnr. KS 2015/0348 

Exploateringsavtal för Brännbackens arbetsområde 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna exploateringsavtal för Brännbackens arbetsområde. 

Reservation 
Michael Solander (MP) lämnar en reservation 
Miljöpartiet reserverar sej mot beslutet att anta Detaljplan för Brännbackens arbetsområde i 
dess nuvarande utformning av följande skäl. 
- Det skulle ytterligare försvåra den redan ansträngda trafiksituationen på väg 276 genom 
Akersberga. 
- Det skulle sannolikt kraftigt öka andelen transporter av farligt gods genom Akersberga tätort 
som i sin tur utsätter människor och egendom för förhöjda risker för en svår olycka. 
- Det förslag till utfart/utfarter från planområdet är helt oacceptabel ur 
trafiksäkerhetssynpunkt och framkomlighetssynpunkt. 
- Vi anser dessutom att det inte gjorts tillräckligt mycket utredningsarbete för att hitta 
alternativ mark väster om Akersberga tätort i anslutning till väg 276, som vi anser skulle vara 
en betydligt mer lämplig placering av framtida arbets/industriområden. 
Michael Solander (MP) 

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

Sammanfattning 
Ett exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplanen för Brännbackens 
arbetsområde har tecknats med exploatören. Avtalet reglerar genomförandet av detaljplanen 
och fördelar ansvar för utbyggnad samt kostnader för anläggningar inom allmän plats- och 
kvartersmark, anslutning till allmänna V A-anläggningar samt marköverlåtelser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 5:3. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-04-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att godkänna exploateringsavtal för Brännbackens arbetsområde. 

Michael Solander (MP) och Roger Johansson (RP) yrkar avslag på ärendet. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-06-13 

Forts. KS § 8:3 

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

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

Omröstningen utfaller enligt bifogad omröstningslista med 10 ja-röster och 3 nej-röster. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-06-13, § 8:3 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger J ohansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström -

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter I,änder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 10 3 -



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-06-13 

KS § 8:4 Dnr. KS 2012/0280 

Antagande av detaljplan för Brännbackens arbetsområde 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta detaljplan för Brännbackens arbetsområde 

2. Planuppdrag ges till Kommunstyrelsen att göra en cykelförbindelse in mot Akersberga. 

3. Österåkers kommun skall verka för att hastigheten på väg 276 vid in- utfarten till 
Brännbacken (södra infarten) sänks till 50 km/tim. Att på sikt höja hastigheten till 70, 
alternativt 80 km/tim under förutsättning av ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

Kommunstyrelsens beslutar för egen del 

Samhällsbyggnadsförvaltningen att i samråd med Trafikverket och markägare siktröja för att 
minska viltolyckor på sträckan brännbacken Asättra - MC-banan. 

Reservation 
Michael Solander (MP) lämnar en reservation 
Miljöpartiet reserverar sej mot beslutet att anta Detaljplan för Brännbackens arbetsområde i 
dess nuvarande utformning av följande skäl. 
- Det skulle ytterligare försvåra den redan ansträngda trafiksituationen på väg 276 genom 
Akersberga. 
- Det skulle sannolikt kraftigt öka andelen transporter av farligt gods genom Akersberga tätort 
som i sin tur utsätter människor och egendom för förhöjda risker för en svår olycka. 
- Det förslag till utfart/utfarter från planområdet är helt oacceptabel ur 
trafiksäkerhetssynpunkt och framkomlighetssynpunkt. 
- Vi anser dessutom att det inte gjorts tillräckligt mycket utredningsarbete för att hitta 
alternativ mark väster om Akersberga tätort i anslutning till väg 276, som vi anser skulle vara 
en betydligt mer lämplig placering av framtida arbets/industriområden. 
Michael Solander (MP) 

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

Sammanfattning 
Detaljplan för Brännbackens arbetsområde har tagits fram. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra ett arbetsområde för industriändamål, lager och upplag inom fastigheten Skeppsbol 
1:69. Detaljplanen omfattar ca 50 hektar kvartersmark. 

Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-06-13 

Forts. KS § 8:4 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 5:4. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-04-13, reviderad 2016-05-31. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att anta detaljplan för Brännbackens arbetsområde. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar 
1. Planuppdrag ges till Kommunstyrelsen att göra en cykelförbindelse in mot Akersberga. 
2. Österåkers kommun skall verka för att hastigheten på väg 276 vid in- utfarten till 
Brännbacken (södra infarten) sänks ull 50 km/tim. Att på sikt höja hastigheten till 70, 
alternativt 80 km/tim under förutsättning av ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

Michaela Fletcher (NI) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att uppdra åt 
Samhällsbyggnads förvaltningen att i samråd med Trafikverket och markägare siktröja för att 
minska viltolyckor på sträckan brännbacken Asättra - MC-banan. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
Ann-Christine Furustrands (S) yrkande eller enligt Michael Solanders (MP) och Roger 
Johanssons (RP) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela 
Fletchers (M) yrkanden och Ann-Christine Furustrands (S) yrkande. 

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

Omröstningen utfaller enligt bifogad omröstningslista med 10 ja-röster och 3 nej-röster. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-06-13, §8:4 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström -

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 10 3 -



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-06-13 

KS §8:5 Dnr. KS 2016/0212 

Avsiktsförklaring Brännbacken 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna avsiktsförklaring för Brännbackens arbetsområde. 

2. Godkänna aktieöverlåtelseavtal BRÄAB och aktieöverlåtelseavtal ÖAVC. 

Reservation 
Michael Solander (MP) lämnar en reservation 
Miljöpartiet reserverar sej mot beslutet att anta Detaljplan för Brännbackens arbetsområde i 
dess nuvarande utformning av följande skäl. 
- Det skulle ytterligare försvåra den redan ansträngda trafiksituationen pä väg 276 genom 
Akersberga. 
- Det skulle sannolikt kraftigt öka andelen transporter av farligt gods genom Akersberga tätort 
som i sin tur utsätter människor och egendom för förhöjda risker för en svår olycka. 
- Det förslag till utfart/utfarter från planområdet är helt oacceptabel ul
tra fiksäkerhetssynpunkt och framkomlighetssynpunkt. 
- Vi anser dessutom att det inte gjorts tillräckligt mycket utredningsarbete för att hitta 
alternativ mark väster om Akersberga tätort i anslutning till väg 276, som vi anser skulle vara 
en betydligt mer lämplig placering av framtida arbets/industriområden. 
Michael Solander (MP) 

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

Sammanfattning 
I samband med att detaljplanen för Brännbackens arbetsområde antas har kommunen och 
Brännbacken fastigheter AB upprättat en avsiktsförklaring om att kommunen ska förvärva ca 
40 000 kvm färdigställd industrimark för ett pris på 750 kr/kvm. 
Kommunen överlåter sitt aktieinnehav i Brännbacken Återvinning AB till llagn-Sells AB som i 
sin tur överlåter Brännbacken Återvinning AB till Österåker kommun. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 5:5. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-04-19. 

Forts. 

Justerandes signaturer ./) y~.—- Utdragsbestyrkande m *CP 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-06-13 

Forts. KS § 8:5 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Godkänna avsiktsförklaring för Brännbackens arbetsområde. 
2. Godkänna aktieöverlåtelseavtal BRÅAB och aktieöverlåtelseavtal ÖÄVC. 

Michael Solander (MP) och Roger Johansson (RP) yrkar avslag på ärendet. 

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

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

Omröstningen utfaller enligt bifogad omröstningslista med 10 ja-röster och 3 nej-röster. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-06-13, §8:5 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampc Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Ivarsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström -

ÖP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 10 3 -

ItytP 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-06-13 

KS § 8:6 Dnr. KS 2012/0029 

Antagande av detaljplan för Björnhammarvarvet - etapp I 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för Björnhammarvarvet - etapp 1, reviderad 2016-05-23. 

Sammanfattning 
Detaljplaneläggningen av Björnhammarvarvet, liksom för hela Svinninge, syftar dll att 
underlätta den pågående omvandlingen från fritidsboende dll permanentboende och 
möjliggöra, av fastighetsägarna efterfrågade, avstycknings- och utbyggnadsmöjligheter. Vidare 
är planläggningen en förutsättning för utbyggnad av allmänt VA-system i Svinninge. Tidigare 
planförslag omfattade även varvsområdet men efter att miljöfarliga ämnen påträffats inom 
detta område har det lyfts ut ur detaljplanen för att möjliggöra ett antagande av detaljplanen 
för den östra bostadsdelen. Dessutom har några fastigheter som angränsar befintligt 
varvsområde lyfts ut för att utreda om de istället kan ingå i ett utökat varvsområde. Avsikten 
är att en detaljplan för varvsområdet, etapp 2, kan antas när dessa frågor är utredda. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-01, reviderad 2016-05-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att anta detaljplan för Björnhammarvarvet - etapp 1, reviderad 2016-05-23. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-06-13 

KS § 8:7 Dnr. KS 2016/0216 

Yttrande över AB Storstockholms Lokaltrafiks frivilliga ansökan om 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet - bedriva järnvägstrafik på 
Roslagsbanan 

Kommunstyrelsens beslut 

Tillstyrka SL:s ansökan och att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
1 länsstyrelsen. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har begärt yttrande över SL:s ansökan om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet inklusive miljökonsekvensbeskrivning för järnvägstrafik på 
Roslagsbanan. 
Samhällsbyggnads förvaltningen har i detta tjänsteutlåtande valt att fokusera på verksamhetens 
storskaliga effekter. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att tillstyrka SL:s ansökan och att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som 
eget yttrande till Länsstyrelsen. 

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

Expedieras 
- Länsstyrelsen i Stockholm 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-06-13 

KS § 8:8 Dnr. KS 2015/0271 

Beställning av Armada Fastighets AB för uppförande av Multihall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Av Armada Fastighets AB beställa, efter genomförd upphandling, uppförandet av en 
Multihall vid Näsvägen, enligt självkostnadsprincip. 

2. En styrgrupp tillsätts med representanter från Armada Fasighets AB och berörda 
förvaltningar inom Österåkers kommun. 

3. Upphandlingsunderlaget ska godkännas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
Jag anser att vi måste vara uppmärksamma på att ha ett övergripande mål om att inte sprida 
våra större idrottsanläggningar i kommunen för mycket geografiskt. Långa avstånd från 
Akersbergas centrala delar till respektive idrottsanläggning får heller inte bli för långt, inte 
minst för att inte försvåra för våra barn och ungdomar att själva ta sej till anläggningarna 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Armada Fastighets AB har presenterat en uppskattad hyreskostnad för en Multihall och 
föreslås ges i uppdrag att, efter genomförd upphandling, uppföra en Multihall vid Näsvägen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-06-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Av Armada Fastighets AB beställa, efter genomförd upphandling, uppförandet av en 
Multihall vid Näsvägen, enligt självkostnadsprincip. 
2. En styrgrupp tillsätts med representanter från Armada Fasighets AB och berörda 
förvaltningar inom Österåkers kommun. 
3. Upphandlingsunderlaget ska godkännas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-06-13 

KS § 8:9 Dnr. KS 2016/0217 

Utökning av trygghetsskapande åtgärder under 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna utökade medel för trygghetsskapande åtgärder under 2016 som även omfattar 
Ljusterö 

2. Finansiering om maximalt 500 tkr sker inom Kommunstyrelsens budget. 

Sammanfattning 
Kommunen har för avsikt att införa social rondering som trygghetsskapande åtgärd den 1 
september 2016. På grund av ett antal faktiska händelser samt oro hos medborgare påbörjades 
ett arbete med social rondering redan under maj. En förlängning av arbetet under 
sommarmånaderna, fram tills avtalet träder i kraft, är önskvärt. Nattvandringen har under året 
vuxit populäritet och kräver ytterligare resurser för hösten. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-02. 

Conny Söderström (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande 
1. Godkänna utökade medel för trygghetsskapande åtgärder under 2016. 
2. Finansiering om maximalt 300 tkr sker inom Kommunstyrelsens budget. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring innebärande att i beslutssatsen ett lägga till ".. .som 
även omfattar Ljusterö" samt att i beslutssatsen två ändra "... 300 tkr... " till "... 500 tkr...". 

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

Expedieras 
- Trygg i Österåker 
- Kansliet 

Jäv 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Svar på Produktionsstyrelsen avrapportering av 
Kommunfullmäktiges uppdrag om produktivitetsuppföljning inom 
hemtjänsten 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Rekommendera och godkänna att Produktionsstyrelsen avvecklar hemtjänstverksamhet i 
egen regi så att ekonomi i balans uppnås. 

2. Avvecklingsprocessen ska ske i samverkan med Vård- och omsorgsnämnden. 

3. Åtgärder i form av handlings- och tidsplan för att få en ekonomi i balans ska 
återrapporteras till Kommunstyrelsen månadsvis. 

Röstförklaring 
Michaela Fletcher (M) lämnar en röstförklaring avseende särskilt punkten fyra i 
Socialdemokraternas med fleras yrkande om att ärendet bereds till Kommunfullmäktige för 
avgörande, innebärande att denna punkt avslås med hänvisning till att vi följer de av Kommunstyrelsen 
antagna stjrmodeUspnnäperna för beställare- och utförarorganisation (KS § 4:30) vilka vann laga kraft 

Särskilt yttrande 
Arne Ekstrand lämnar ett särskilt yttrande 
Kristdemokraterna i Österåkers anser generellt att det är viktigt att det inom 
produktionsstyrelsens ansvarsområden finns väl fungerande kommunala alternativ. Vid 
sammanträde 2016-05-19 bedömer dock produktions förvaltningen "att det under 2016 samt 
planåren 2017-2018, varken är möjligt att uppnå ekonomi i balans eller den av 
kommunfullmäktige beslutade produktivitetsgraden inom hemtjänsten". Denna bedömning 
delas i styrelsens beslut med tillägg (punkt 3): "Produktionsstyrelsen föreslår att 
kommunstyrelsen ser över förutsättningarna för att bedriva hemtjänst i egen regi". Beslutet i 
PS är enhälligt. Produktionsstyrelsen har - trots flera års försök - inte lyckats vidtaga 
nödvändiga åtgärder för att lösa underskotten i hemtjänsten. Vi beklagar detta. Vi förutsätter 
att hemtjänsten i Österåker - även efter beslutade och därefter genomförda förändringar -
kommer att hålla en för medborgarna tillräckligt god kvalitet. Vi kommer att särskilt bevaka att 
så sker. 
Arne Ekstrand (KD) 

Michaela Haga (C) biträder Arne Ekstrands (KD) särskilda yttrande. 

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Österåkers kommun ska ha kvar hemtjänsten i egen regi. För valfrihetens skull, som en garanti 
för våra invånare och för att vi skall ha ett riktmärke vid upphandling. 
Forts. 

2016-04-26. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Uppdraget att driva hemtjänst i egen regi har givits av kommunfullmäktige till 
Produktionsstyrelsen. Frågans karaktär är av avgörande beskafenhet för den kommunala 
verksamheten och då skall självklart även beslutet gällande en eventuell avveckling fattas av 
Kommunfullmäktige. 
att bara gälla valmöjlighet mellan olika privata aktörer finansierade via kommunalskatten. 
För det andra är kommunen verksamhet i egen regi är den enda garantin som finns för 
medborgarna om en privat aktör går i konkurs. Utan verksamhet i egen regi är det svårt för 
kommunen att säkerställa medborgarnas behov av hemtjänst. 
För det tredje saknar kommunen riktmärke och kunskap om hemtjänstens konstander om den 
kommunala hemtjänsten avvecklas. Det kan leda till bristande kostandskontroll eftersom 

Kommun tvingas ull att betala det pris som de privata utövarna kräver. 
Kommunstyrelsens beslut som det är utformat innebär att kommunal hemtjänst läggs ner 
även om alliansen säger att det är upp till Produktionsstyrelsen, så har inte med dagens beslut 
Produktionsstyrelsen någon reell möjlighet att besluta fortsätta bedriva den 
hemtjänstverksamhet som görs idag. Enligt den av kommunstyrelsen antagna förstärkta 
styrmodellsprincipen så är det Kommunstyrelsen som genom beslut avgör om en kommunalt 
driven verksamhet skall fortsätta drivas kommunalt eller läggas ut och så tolkar vi också 
dagens beslut. Skulle den muntliga förklaringen av hur beslutet skall tokas som alliansen ger , 
ja då innebär det att man bortser från Kommunstyrelsen uppdrag och roll i den förstärkta 
styrmodellsprincipen. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP), Roger Johansson (RP) och Andreas 
Lennkvist Manriquez (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har de senaste åren beslutat om åtgärdsplaner m.m. för att 
Produktionsstyrelsen ska nå en ekonomi i balans. 
Produktionsstyrelsen har av Kommunfullmäktige (§ 1:8, 2016-02-01) fått i uppdrag att driva 
hemtjänstverksamhet med en produktivitetsgrad om 75 % i snitt under 2016, 80 % under 
2017 samt 84 % under 2018 för att budgeten ska vara i balans. Särskild avrapportering ska ske 
i samband med månadasuppföljning per april till Kommunstyrelsen. Produktionsstyrelsen har 
hanterat detta ärende den 2016-05-19, med omedelbar justering. 
Andel i egen regi har minskat under de senaste åtta åren från 79 % till 35 %. 
Verksamheten i egen regi har redovisat underskott sedan 2010 och under 2015 har underskott 
ökat kraftigt. Bokslutsprognosen för 2016 visar ett underskott om ca 7 Mkr som motsvarar ca 
20 % av omsättningen. Produktivititen har sänkts under tiden och i april 2016 redovisas 
ca 70 %. 
Med det ekonomiska läget under innevarande är och med förutsättningarna inför år 2017 gör 
Produktionsstyrelsen bedömningen att en ekonomi i balans är omöjlig att nå. 

Österåkers 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-06-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Rekommendera och godkänna att Produktionsstyrelsen avvecklar hemtjänstverksamhet i 
egen regi så att ekonomi i balans uppnås. 
2. Avvecklingsprocessen ska ske i samverkan med Vård- och omsorgsnämnden. 
3. Åtgärder i form av handlings- och tidsplan för att få en ekonomi i balans ska 
återrapporteras till Kommunstyrelsen månadsvis. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på beslutsförslaget till förmån för eget förslag 
innebärande 
1. Att Produktionsstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta bedriva hemtjänst i egen regi, i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut (§1:8, 2016-02-01) 
2. Att nytt ersättnings/finansieringssystem för hemstjänsten tas fram. 
3. Att regler för bedrivande av hemtjänst görs konkurrensneutrala, dvs. att kommunens 
särställning bland annat som garant tas med som en faktor samt att likställa i övrigt kraven på 
de privata utövarna som på den kommunalt drivna Hemtjänstverksamheten. 
4. Att ärendet bereds till kommun fullmäktige för avgörande 

Michael Solander (MP) yrkar på tillägg innebärande att avrapportering också sker i september 
och december 2016. 

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

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7-6 

Expedieras 
- Produktions förvaltningen 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-06-13, §8:10 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

c: Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

s Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solandet- X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström -

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -

tes PrCr 
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O 

Aterrapportering avseende uppdraget att utreda de ekonomiska 
och verksamhetsmässiga förutsättningarna i syfte att se över 
konkurrensneutraliteten inom insatsen personlig assistans samt 
även kommunens insats för vikariebemanning hos privata utförare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ej medge att insatsen personlig assistans i egen regi, inom Produktionsstyrelsen, upphör. 

2. Anmoda Produktionsstyrelsen att för att uppnå konkurrensneutralitet inom insatsen 
personlig assitans i egen regi krävs för Produktionsstyrelsen en ekonomi i balans, frän och 
med 2017-01-01. 

3. Åtgärder i form av handlings- och tidsplan för att få en ekonomi i balans ska 
återrapporteras till Kommunstyrelsen månadsvis. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Då Produktionsstyrelsen inte ges tillräckligt med resurser för att kunna driva Personlig 
assistans i kommunal regi och vidtalat Kommunstyrelsen särskilt om det, måste 
kommunstyrelsen se till att Produktionsstyrelsen ges de resurser som krävs uppskattningsvis i 
storleksordning med underskottet 2 540 tkr. Om detta inte sker utan Produktionsstyrelsen 
tvingas fortsätta utan tillförda medel finns risk för att Produktionsstyrelsen omfördelar pengar 
till Personlig assistans från förskola och skola, något vi inte accepterar. Varje verksamhet 
måste ges de resurser som krävs för att bära sina egna kostnader. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) särskilda yttrande. 

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

Sammanfattning 
Personlig assistans är ett stöd som kan beviljas för personer med funktionsnedsättning som 
behöver hjälp för att tillgodose grundläggande behov. Insatsen kan baseras på 
Socialförsäkringsbalken, Socialtjänstlagen eller på Lagen om stöd och service för vissa 
funktionsnedsatta. 
I Österåkers kommun finns flera utförare inom denna insats, varav Produktionsstyrelsen är 
en. Utöver de kunder som valt den kommunala driften för personlig assistans, har 
Produktionsstyrelsen en separat beställning om att vid ordinarie personals frånvaro 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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vikariebemanna även för privata utförare, om deras kunder så önskar. 
Produktions förvaltningen verksamhet inom insatsen personlig assistans har under längre tid 
genererat ett underskott. De åtgärder vilka förvaltningen vidtagit har inte nått önskad 
ekonomisk effekt, varför Produktionsstyrelsen beslutat om att hos Kommunstyrelsen anhålla 
om en utredning av förutsättningarna för att upphöra med aktuell verksamhet inom egen regi. 
Enligt de av Österåkers kommunfullmäktige antagna Styrmodellsprinciper för beställare- och 
utförarorganisation i Österåkers kommun jämte tillämpningsanvisningar (2014-10-20, KF § 
7:17) har Kommunstyrelsen att ta ställning till Produktionsstyrelsens anhållan samt, med 
anledning av Kommunstyrelsens arbetsutskottsutredningsuppdrag ull Kommunstyrelsens 
kontor (2016-03-09, AU § 5:19), även uttala sig i frågan om konkurrensneutraliteten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-06-05. 

Jäv 
Arne Ekstrand (KD) anmäler jäv och lämnar lokalen. Lennart Berneklint ersätter Arne 
Ekstrand (KD) under denna punkt 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Ej medge att insatsen personlig assistans i egen regi, inom Produktionsstyrelsen, upphör. 
2. Anmoda Produktionsstyrelsen att för att uppnå konkurrensneutralitet inom insatsen 
personlig assitans i egen regi krävs för Produktionsstyrelsen en ekonomi i balans, från och 
med 2017-01-01. 
3. Åtgärder i form av handlings- och tidsplan för att fä en ekonomi i balans ska 
återrapporteras till Kommunstyrelsen månadsvis. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar följande 
Vi yrkar därför: 
1. Bifall till beslutsats Ej medge att insatsen personlig assistans i egen regi, inom 
Produktionsstyrelsen, upphör. 
2. Avslag till beslutssats två till förmån för eget förslag innebärande Produktionsstyrelsen tillförs de 
medel som krävs jor att uppnå en ekonomi i balans ( — underskottet år 2015, 2 540 t kr) 
3. Bifall till beslutsats Åtgärder i form av handlings- och tidsplan för att få en ekonomi i balans 
ska återrapporteras till Kommunstyrelsen månadsvis. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands yrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller beslutssats 
ett och tre samt att det begärs omröstning om beslutssats två. 

Forts. 

Justerandes signaturer w Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-06-13 

Forts. KS § 8:11 

Omröstning 
Omröstning genomförs och resultatet enligt bilagd omröstningslista blir 8-5 

Expedieras 
- Produktions förvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-06-13, §8:11 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X 
fa. 

X 

KD Arne Ekstrand 1B X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solandet- X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström -

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

SE 
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Valärende 

Kommunstyrelsens beslut 

Malin Nikunlassi (V) utses till ledamot i arvodesberedningen 

Sammanfattning 
Val av ledamot till arvodesberedningen från Vänsterpartiet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) redogör för förslag till ledamot i arvodesberedningen för 
Vänsterpartiet. 

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

Expedieras 
- Arvodesberedningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


