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Närvarande

Enligt bifogad närvarolista

Tid

Utses att justera, § 1:2

Ann-Christine Furustrand

Sekreterare
Fredrik Zethraus

Ordförande
Michaela Fletcher (M)

Parti

Ledamöter

Närvarande Ej tjänstgörande §§

M

Michaela Fletcher, ordförande

X

L

Mathias Lindow, 1 :e vice ordf.
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S
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Michaela Haga
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KD

Arne Ekstrand

X

S

Anas Abdullah

X

S

Mats Larsson

X

RP

Roger Johansson

X

MP

Michael Solander

X

Andreas Lennkvist Manriquez

X

V

Ersättare

Justerande
!nn-Christine Furustrand (S)

M

X

M

Christina Funhammar

X

M

Kenneth Netterström

X

Lennart Berneklint

X

S
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Justering tillkännagiven
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för
protokollet

2016-01 -1 I

Conny S.

Lennart B.

§ 1:3

§ 1:3 Jonas J.

Tjänstgörande §§

Conny Söderström

OP

Ersättare §§

Hans Johansson

X

RP

Peter Länder

X

MP

Jonas Jonsson

X

Övriga närvarande

Funktion

Jan-Olof Friman

Kommundirektör

Katarina Leinar

Ekonomichef

Peter Freme

Kanslichef

Helena Cronberg

Kommunikationschef

Lars Barrefelt

Stadsarkitekt

David Lanthen

Tf. Planchef

Fredrik Nestor

Exploateringschef

Charlotte Hedlund

Oversiktsplanerare

Joachim Holmqvist

Politisk sekreterare (M)

Kristian Krassman

Politisk sekreterare (S)

Johanna And

Politisk sekreterare (L)

Lennart Ljungqvist

Adjungerad (SD)

Fredrik Zethrasus

Kommunsekreterare

JCemmunkansliet, Alc^aJwseit, Åkersberga

Fredrik Zethrseus

Gt

ftC£_
Utdragsbestyrkande

ö Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-01-1 I

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-01-1

KS § 1:1

KS § 1:2

Upprop och fastställande av dagordning

Val av justerare och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast
måndagen den 18 januari, kl. 13.00, kommunkansliet.

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

Sammanfattning

Ärende som utgår

Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås
justeras senast måndagen den 18 januari, kl. 13.00, kommunkansliet.

Ärende åtta på dagordningen "Lokala miljömål för Österåkers kommun" utgår. Tidigare
nummer nio blix nummer åtta, osv.

Ärende som tillkommer

Information

Nytt ärende på dagordningen "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering" blir
nummer 28 på dagordningen.

- Charlotte Hedlund, översiktsplanerare, informerar om arbetet med den nya översiktsplanen.

Justerandes signaturer

Utdr;

yrkande

Justerandes signa

Utdragsbestyrkande

ö Österåker
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KS §1:3

0 Österåker
Sammanträ

Dnr. KS 2015/0327

Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen avseende tidplan för

otokoll för Koi

styrelsen 2016-01 -11

KS §1:4

Dnr. KS 2013/0314-218

Planuppdrag Runö 7:15 m.fl.

eventuell planläggning av Roslagsbyn, Ättarö 1:218
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram detaljplan för Runö 7:15 m.fl.

Med anledning av det negativa planbeskedet för Roslagsbyn, Ättarö 1:218, uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att, i samråd med berörda parter, så som bl.a. Roslagsvatten
AB och Trafikverket, så snart ny översiktsplan och ny VA-plan föreligger redovisa tidplan för
när en eventuell detaljplaneläggning kan genomföras.

Sammanfattning
Österåkers kommun är positiva till nybyggnation och exploatering som leder till fler bostäder
och handel. För att få en övergripande kostnadsbild av nyexploateringar inom icke
detaljplanerade områden behöver kommunstyrelsens planarbetsutskott fa en tydlig bild av
konsekvenser vid nyexploateringar för bland annat VA och trafiklösning som omfattas av
både statliga och kommunala vägar som belastar skattekollektivet respektive eventuella
exploatörer.

Sammanfattning
I föreslaget planuppdrag prövas en ändring av nuvarande markanvändning från
bostadsändamål till handel och verksamheter. Planområdet innefattar fastigheterna Runö
7:15-17 och Runö 7:91, belägna mellan Rallarvägen och väg 276, cirka 1,5 km nordväst om
centrala Åkersberga. Fastigheterna är bebyggda med enbostadshus medan omgivningen har en
tydlig karaktär av småindustri och handel. På grund av omgivningen samt närheten till väg 276
anses de befintliga bostäderna vara olämpliga.
Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:5.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-11-03.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:4.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-12-09.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram detaljplan för Runö 7:15 m.fl.

Jäv

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

Michael Solander (MP) anmäler jäv och lämnar lokalen. Jonas Jonsson (MP) ersätter Michael
Solander (MP) under detta ärende.
Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att med
anledning av det negativa planbeskedet för Roslagsbyn, Ättarö 1:218, uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att, i samråd med berörda parter, så som bl.a. Roslagsvatten
AB och Trafikverket, så snart ny översiktsplan och ny VA-plan föreligger redovisa tidplan för
när en eventuell detaljplaneläggning kan genomföras.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
finner att så är fallet.

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
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KS §1:5

0 Österåker
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Dnr. KS 2015/0396-252

KS §1:6

Dnr. KS 2013/0026-218

Förvärv av Berga 15:1

Planuppdrag Tråsättra 1:94 m.fl.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

Ge uppdrag åt kommunstyrelsens ordförande och exploateringschef att teckna köpeavtal
avseende fastighet Berga 15:1.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Tråsättra
1:94 m.fl.

Sammanfattning
Fastigheten Berga 15:1 ligger i de västra delarna av Åkersberga, intill Åkers kanal, mellan
Roslagsvägen och Stationsvägen. Fastigheten är ca 4000 m2 och utgörs idag till största del av
en grusad parkering. Fastigheten ingår dels i planprogram för Åkersberga Centrum och
detaljplan för Båthamnsvägens ersättning.

Särskilt yttrande
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande
MP vill att man säkerställer att den informella infartsparkering som idag finns I området
ersätts med en mer permanent infartsparkering.
Detta är i linje med våra miljömål och underlättar för våra medborgare att resa kollektivt.
Michael Solander (MP)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:6.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-11-09.
Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslut innebärande att ge uppdrag åt
kommunstyrelsens ordförande och exploateringschef att teckna köpeavtal avseende fastighet
Berga 15:1.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
finner att så är fallet.

Sammanfattning
I föreslaget planuppdrag prövas en ändring av nuvarande markanvändning från i huvudsak
handel och samlingslokal till bostäder och parkmark. Planområdet innefattar fastigheterna
Tråsättra 1:94 och 1:355 samt delar av Tråsättra 1:9 och 1:59, och är beläget i centrala
Margretelund. Tråsättra 1:94 och 1:355 är obebyggda och de berörda delarna av Tråsättra 1:9
och 1:59 utgörs av en parkering samt en bollplan. Detaljplanen innebär att Margretelunds
centrum stärks genom nya bostäder samt att den befintliga bollplanen utvecklas till en
kommundelspark.
Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:7.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-11-09.
Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Tråsättra
1:94 m.fl.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
finner att så är fallet.

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer
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KS §1:7

0 Österåker
Sammanträv

Dnr. KS 2015/0382-251

Riktlinjer för exploateringsavtal i Österåkers kommun

otokoll för Kon.

.tyrelsen 2016-01 -11

KS §1:8

Dnr. KS 2015/0335

Byte av namn från Kommunala Handikapprådet till Kommunala
Tillgänglighetsrådet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna riktlinjer för exploateringsavtal i Österåkers koramun.

1. Kommunala Handikapprådet ändrar namn till Kommunala Tillgänglighetsrådet.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för exploateringsavtal.
Syftet med riktlinjerna är att belysa vad ett exploateringsavtal är, vilka typer av frågor som kan
regleras och kostnader som kan uppkomma i samband med en exploatering.
Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:8.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-17.
Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att
godkänna riktlinjer för exploateringsavtal i Österåkers kommun.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
finner att så är fallet.

2. Namnändringen träder i kraft 2016-02-01.

Sammanfattning
Under Kommunala handikapprådets möte 2015-09-03 beslutade en majoritet att föreslå till
Kommunstyrelsen att namnet ska ändras från Kommunala Handikapprådet till Kommunala
Tillgänglighetsrådet.
Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:10.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-29.
Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att
1. Kommunala Handikapprådet ändrar namn till Kommunala Tillgänglighetsrådet.
2. Namnändringen träder i kraft 2016-02-01.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunala handikapprådet
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Justerandes signaturer
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0 Österåker
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Dnr. KS 2012/0452-259

Forts. KS § 1:9

Kanalstaden - beslut om planuppdrag, strukturskiss och
utredningsuppdrag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Strukturskiss för Kanalstaden godkänns som underlag för fortsatt utredning och
detaljplaneläggning.
2. Samhälisbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Västra Kanalstaden
i enlighet med föreslagen etappindelning.
3. Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att utreda struktur- och genomförandefrågor
för Kanalstaden.
4. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta en planerings- och intentionsavtal
med markägaren till Näs 7:1.

Särskilt yttrande
Michael Solander (MP) lämnar en skriftlig reservation;
Miljöpartiet anser att Kanalstadsprojektet principiellt är bra, att öppna upp Åkersberga mot
havet och utnyttja dom stora värden som finns gömda där.
Men vi anser också att det finns ett antal delar i underlaget som måste arbetas om.
Ska vi få den hållbara stadsdel som jag utgår ifrån att vi alla vill ha, så det krävs det att
Strukturskissen omarbetas i vissa delar.
Då dessa förslag inte vann gehör från Kommunstyrelsen så kunde MP inte stödja förslaget i
sin helhet.
Michael Solander (MP)
Reservation
Michael Solander (MP) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet.
Roger Johansson (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning
Ett programarbete har pågått sedan 2006, vilket har utmynnat i en övergripande strukturskiss
för Kanalstaden, som underlag för detaljplaneläggning. Detaljplaneläggning föreslås påbörjas
för den västra delen, som en första etapp.

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att
1. Strukturskiss för Kanalstaden godkänns som underlag för fortsatt utredning och
detaljplaneläggning.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Västra Kanalstaden
i enlighet med föreslagen etappindelning.
3. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda struktur- och genomförandefrågor
för Kanalstaden.
4. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta en planerings- och intentionsavtal
med markägaren till Näs 7:1.
Michael Solander (MP) yrkar i första hand på återremiss av följande skäl innebärande att
underlaget bör förändras i följande delar
-Jordbruksmarken i Västra Kanalstaden undantas för exploatering. Enligt miljöbalken får
jordbruksmark inte exploateras om inte särskilda skäl finns. Österåkers kommun har gott om
alternativa markområden. Detta skulle ge en naturlig avgränsning för exploatering västerut.
- Planen ska fullt ut ta hänsyn till och konsekvenserna beaktas för framtida stigande
havsvattennivåer. Försiktighetsprincipen ska gälla och ingen exploatering av byggnader i
närheten av rekommenderade nivåer med god marginal. I underlaget utgår man från gamla
rekommendationer, vi anser att man använder sej av den senaste från 2015, dvs 2,70 som
lägsta nivå inte 2,60. Att som det görs i planunderlaget föreslå att vissa delar närmast vattnet
ska fyllas upp med massor för att nå mirdminivån anser vi är helt förkastligt.
- Vi önskar också en större tydlighet vad som menas med att Kanalstaden ska bli en grön och
hållbar stadsdel.
- Vi vill komplettera strukturen för boendeformer så att det tydliggörs att även hyresbostäder
ska finnas i området
- Byggnation av bryggor längs västra sidan av Tunaviken undantas. I underlagen poängteras att
detta område är värdefullt att bevara, det innehåller vassområde med höga fiskbiologiska
värden.
- När det gäller bryggor och båttrafik anser vi att det inte är lämpligt att anlägga ett stort antal
båtplatser i viken, där påverkan ska var så liten som möjligt. Däremot ska det vara möjligt att
anordna en anläggningsplats/brygga för kommersiell båttrafik typ Waxholmsbolaget och ett
mindre antal gästplatser för besökande fritidsbåtar.
- Ärendet ska kompletteras med en mer övergripande miljökonsekvensutredning där hela
området tas i beaktande. Vi är medvetna om att detta kommer att göras senare i
detaljplanearbetet men då är det ofta försent att göra några större förändringar
Michael Solander (MP) yrkar i andra hand på avslag på ärendet.
Roger Johansson (RP) och Michael Solander (MP) yrkar att ärendet ska avgöras i
Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:11.
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-12-07.
Forts.
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Omröstningsnsta
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)
KS 2016-01-1 I, § 1:9 A

Forts. KS §1:9

Propositionsordning
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den
som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej.
Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstninglista (1:9 A) med 10 ja-röster, 2 nej-röster och
1 avstår.

Parti

Ledamöter

Närvarande Ersättare

M

Johan Boström

-

M

Hampe Klein

X

X

L

Mathias Lindow, 1:e vice ordf.

X

X

L

Jenny Nordström

X

X

C

Michaela Haga

-

KD

Arne Ekstrand

X

X

Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf

X

X

S

Anas Abdullah

X

X

S

Mats Larsson

X

X

Propositionsordning
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Michael Solanders (MP)
avslagsyrkande och finner att så är fallet.

S

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Michael Solanders (MP)
avslagsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

RP

Roger Johansson

X

MP

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (1:9 B) med 10 ja-röster, 1 nej-röst och 2
avstår.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller
enligt Roger Johanssons (RP) och Michael Solanders (MP) yrkande att ärendet ska avgöras i
Kommunfullmäktige 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 (1:9 C) med 10 ja-röster och 3 nej-röster.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Conny S.

Lennart B.

N

X

X

Michael Solander

X

X

Andreas Lennkvist Manriquez

X

X

M

Michaela Fletcher, ordförande

X

M

Ersättare
Conny Söderström

X

M

Christina Funhammar

X

M

Kenneth Netterström

X

OP

Lennart Berneklint

X

Hans Johansson

X

RP

Peter Länder

X

MP

Jonas Jonsson

X

S

A

X

V

Resultat

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

J

X

10

2

1

Omröstningslista

Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)
KS 2016-01-11, § 1:9 B

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)
KS 2016-01 -1 I, § 1:9 C

Parti

Ledamöter

Närvarande Ersättare

J

Conny S.

X

M

Johan Boström

-

Hampe Klein

X

X

N

A

Parti

Ledamöter

Närvarande Ersättare

J

M

Johan Boström

-

M

Hampe Klein

X

X

M

L

Mathias Lindow, 1:e vice ordf.

X

X

L

Mathias Lindow, 1:e vice ordf.

X

X

L

Jenny Nordström

X

X

L

Jenny Nordström

X

X

Lennart B.

X

Conny S.

N

X

C

Michaela Haga

-

C

Michaela Haga

-

KD

Arne Ekstrand

X

X

KD

Arne Ekstrand

X

X

S

Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf

X

X

S

Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf

X

X

S

Anas Abdullah

X

X

S

Anas Abdullah

X

X

s

Mats Larsson

X

X

S

Mats Larsson

X

X

RP

Roger Johansson

X

RP

Roger Johansson

X

X

MP

Michael Solander

X

MP

Michael Solander

X

X

V

Andreas Lennkvist Manriquez

X

V

Andreas Lennkvist Manriquez

X

X

M

Michaela Fletcher, ordförande

X

M

Michaela Fletcher, ordförande

X

M

Ersättare
Conny Söderström

X

M

Ersättare
Conny Söderström

X

M

Christina Funhammar

X

M

Christina Funhammar

X

M

Kenneth Netterström

X

M

Kenneth Netterström

X

OP

Lennart Berneklint

X

OP

Lennart Berneklint

X

s

s

X
X
X
X

Hans Johansson

X

Hans Johansson

X

RP

Peter Länder

X

RP

Peter Länder

X

MP

Jonas Jonsson

X

MP

Jonas Jonsson

X

Resultat
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1

2
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A

X
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Dnr. KS 2013/0422-100
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Svar på medborgarförslag nr 13/2013 - Fortsättning av
cykel/gångväg på Margretelundsvägen fram till Skärgårdsstad
Kommunstyrelsens beslut

Dnr. KS 2014/0161

Svar på medborgarförslag nr 4/2014 - Bygg Röllingbyleden innan
trafikinfarkten kommer
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bifalla medborgarförslag nr 13/2013 om fortsättning av gång- och cykelväg på
Margretelundsvägen fram till Skärgårdsstad med hänvisning till planerade arbeten i enlighet med
cykelplanen.

Anse medborgarförslag nr 4/2014 besvarat med hänvisning till pågående arbete med avlastning
av väg 276 och arbetet med en ny transportstrategi 2040.

Sammanfattning

Sammanfattning

Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår gång- och cykelväg på
Margretelundsvägen mellan befintlig gång- och cykelväg vid Lervik och Skärgårdsstad. Vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november 2014 återremitterades ärendet för
beredning avseende finansiering och planeringsförutsättningar.

Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår att en förbifart förbi
Åkersberga (Röllingbyleden) anläggs för att avlasta väg 276, Roslagsvägen, genom centrum.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:12.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-12-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-01, reviderad 2015-12-03.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att bifalla
medborgarförslag nr 13/2013 om fortsättning av gång- och cykelväg på Margretelundsvägen
fram till Skärgårdsstad med hänvisning till planerade arbeten i enlighet med cykelplanen.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:13.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-12-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-03.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse
medborgarförslag nr 4/2014 besvarat med hänvisning till pågående arbete med avlastning
av väg 276 och arbetet med en ny transportstrategi 2040.

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

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

Expedieras
- Förslagsställaren
- Kansliet

Justerandes signaturer

Expedieras
- Förslagsställaren
- Kansliet

\s&
>

Utdragsbestyrkande
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-01-I I

KS §1:12

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 201 6-01-11

Dnr. KS 2012/0485-218

KS §1:13

Markanvisning för del av Husby 3:3 inom pågående detaljplan för
Hagby Äng och Kulle

Dnr. KS 2015/0116

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2015
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2015 noteras till protokollet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen far i uppdrag att gå ut med markanvisning för kommunens
fastighet (Husby 3:3) inom det föreslagna planområdet för Hagby Äng och Kulle.

Sammanfattning
Detaljplanearbete pågår för Hagby Äng och Kulle (del av Hagby 1:5 och Husby 2:112 m.fl.).
Kommunen äger fastigheten Husby 3:3 inom det föreslagna planområdet och
förutsättningarna för uppförande av flerbostadshus är här detsamma som för de privatägda
fastigheterna varför en fortsättning av bebyggelsen på kommunens mark längs Svinningevägen
bedöms som lämplig.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen redovisar till och med november månad en positiv budgetawikelse om
11 571 tkr, varav 9 405 tkr återfinns inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar.
Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 1 570 tkr, varav
Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisar ett överskott om 2 470 tkr. Investeringar
inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om -3 632 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-17.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:14.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-12-01.

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2015 noteras till protokollet.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut med markanvisning för kommunens
fastighet (Husby 3:3) inom det föreslagna planområdet för Hagby Äng och Kulle.

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

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

Expedieras
- Ekonomienheten
- Controller KS
- Kansliet

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

, ,

—.

Utdra^

styrkande

Justerandes signaw

Utdragsbestyrkande

3 Österåker
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Dnr. KS 2015/0116

KS §1:15

Dnr. KS 2015/0116

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2015

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2015

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2015 noteras till protokollet.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Sammanfattning

1. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att analysera prognossäkerhet och
kostnadsutveckling inom äldreomsorgen sedan maj 2015. Detta ska redovisas tillsammans med
åtgärdsplan till Kommunstyrelsen 2016-02-15.

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med november månad visar en
budgetavvikelse om -266 tkr. Bokslutsprognosen visar en avvikelse om -545 tkr.

Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-12-17.

2. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att redovisa en plan för att återställa underskottet inom
äldreomsorg enligt kommunens ekonomiska styrregler. Detta ska lämnas till Kommunstyrelsens
kontor för att redovisa vidare till Kommunstyrelsen 2016-02-15.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2015 noteras till protokollet.

Budgetuppföljning för Österåkers kommun per november månad 2015 noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

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

Sammanfattning
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska ekonomienheten redovisa
bokslutsprognos per 2015-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs
upp och avstämning i förhållande till budget 2015 görs under året. Fokus ska läggas på en
säkrare prognos och uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god
ekonomisk hushållning.
Resultatbudgeten för 2015 uppgår till 76,4 Mkr. Bokslutsprognosen per oktober månad visar
ett överskott om 4,8 Mkr jämfört med budget 2015.1 prognosen ingår återbetalning av
premier 2004 från AFA försäkring som har beslutat av AFA:s styrelse. För Österåkers
kommun uppskattas ca 11,6 Mkr.
Utbetalningen kommer att äga rum under 4.e kvartael 2015 och enligt SI<L blir det troligen
sista år som AFA- försäkring har möjlighet att återbetala tidigare inbetalda premier.
Bokslutsprognosen per november månad har försämrat med 5,9 Mkr jämfört med
månadsuppföljning per oktober. Detta förklaras huvudsakligen av dels nämndernas
försämrade prognoser med ca 7 Mkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-12-17.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att analysera prognossäkerhet och

Expedieras
- Ekonomienheten
- Controller KS
- Kansliet

Justerandes signaturer

. •-

Forts.

/A ...—.

Utdragsbestyrkande

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker

0 Österåker
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kostnadsutveckling inom äldreomsorgen sedan maj 2015. Detta ska redovisas tillsammans med
åtgärdsplan till Kommunstyrelsen 2016-02-15.
2. Produktionsstyrelsen far i uppdrag att redovisa en plan för att återställa underskottet inom
äldreomsorg enligt kommunens ekonomiska styrregler. Detta ska lämnas till Kommunstyrelsens
kontor för att redovisa vidare till Kommunstyrelsen 2016-02-15.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Budgetuppföljning för Österåkers kommun per november månad 2015 noteras till protokollet.

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

Dnr. KS 201S/0419

Kommunstyrelsens budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna Kommunstyrelsens budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018.
Särskilt yttrande
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande
Vi hänvisar till det budget förslag som S, MP, V, RP och Skolpartiet tillsammans lade i KF
dom tyvärr inte fick tillräckligt stöd. Nu gäller för Österåkers kommun en budget som
allianspartierna tillsammans med SD röstat igenom. Vi vill uttrycka vår oro över befarade
konsekvenser av den stora skattesänkningen.
Ann-Christine Furustrand (S)
Roger Johansson (RP), Michael Solander (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder
Ann-Christine Furstands (S) särskilda yttrande.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ska ta fram och besluta om budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018
utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar.
Kommunstyrelsens nettoram för 2016 är 169 800 tkr, varav Samhällsbyggnads förvaltningens
delar utgörs av 106 740 tkr. Investeringsbudget för 2016 uppgår till -96 000 tkr.
Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-17.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:3.
Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
att godkänna Kommunstyrelsens budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
finner att så är fallet.

Expedieras
- Vård- och omsorgsnämnden
- Produktionsstyrelsen
- Ekonomienheten
- Kansliet

Justerandes signaturer

Expedieras
- Ekonomienheten
- Redovisningsenheten
- Controller KS
- Kansliet

^7 C-f~^

Utdn.

styrkande

Justerandes signatu
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Utdragsbestyrkande

Österåker
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Dnr. KS 2015/0419

KS §1:18

Dnr. KS 2012/0376

Kommunfullmäktiges budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018

Stiftelsen Syskonen Johanssons fond

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Återta tidigare uppdrag till förvaltningen gällande att hos Kammarkollegiet ansöka om
permutation i syfte att sammanlägga Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola och Syskonen
Johanssons Fond.

Godkänna Kommunfullmäktiges budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2016 samt verksamhetsplan 20172018 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar.
Kommunfullmäktiges nettoram för 2015 är 11 020 tkr.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-17.
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:4.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att
godkänna Kommunfullmäktiges budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018.

2. Uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningar för att placera stiftelsen Syskonen
Johanssons Fonds förmögenhet och därmed möjliggöra en framtida utdelning i enlighet med
de ursprungliga stadgarna och att återkomma till Kommunstyrelsen med förslag

Sammanfattning
Tidigare uppdrag till Kommunstyrelsens kontor gällande ansökan om permutation till
Kammarkollegiet, i syfte att åstadkomma en sammanläggning mellan stiftelsen Syskonen
Johanssons Fond och annan stiftelse, har enligt tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen, bedömts
som ej möjligt att genomföra.
Istället uppdras till förvaltningen att utreda förutsättningar för att omplacera stiftelsen
Syskonen Johanssons Fonds förmögenhet och därmed möjliggöra en högre framtida
utdelning, i enlighet med de ursprungliga stadgarna.

Beslutsunderlag

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

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:5.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-02.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att
1. Återta tidigare uppdrag till förvaltningen gällande att hos Kammarkollegiet ansöka om
permutation i syfte att sammanlägga Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola och Syskonen
Johanssons Fond.
2. Uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningar för att placera stiftelsen Syskonen
Johanssons Fonds förmögenhet och därmed möjliggöra en framtida utdelning i enlighet med
de ursprungliga stadgarna och att återkomma till Kommunstyrelsen med förslag.

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

Expedieras
- Ekonomienheten
- Redovisningsenheten
- Controller KS
- Kansliet

Justerandes signaturer

Expedieras
- Ekonomienheten
- Kansliet

//]C/

Ucdragsbescyrkande

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

ö Österåker

Österåker
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Dnr. KS 2014/0325
KS §1:20

Bidrag till Nykvarns bygdegård för underhåll av lokal

Dnr. KS 2014/0353

Kommunstyrelsens beslut

Svar på medborgarförslag nr 13/2014 - Starta en kurs i hur man
kan använda kommunens hemsida

1. Bevilja bidrag om 194 der avseende finansiering av återstående renoveringsåtgärder.

Kommunstyrelsens beslut

2. Bidraget utbetalas efter att redovisning av nedlagda kostnader för renoveringen inkommit.
3. Finansiering av bidraget sker inom Kommunstyrelsens ram 2016.

Bifalla medborgarförslag nr 13/2014 genom att producera en kort instruktionsfilm om hur
kommunens webbplats är uppbyggd och fungerar, vilken ska finnas tillgänglig på kommunens
webplats samt på de datakurser som arrangeras på Österåkers bibliotek.

Sammanfattning

Sammanfattning

Beslut om bidrag för underhåll av Nykvarns Bygdegård enligt nya riktlinjer för bidrag till
bygdegårdar och andra samlingslokaler i Österåkers kommun som antogs av
Kommunstyrelsen 2015-11-25 (KS § 15:20).

Beslutsunderlag

I ett medborgarförslag som inkom till kommunen den 5 december 2014 föreslår
förslagställaren att kommunen ska starta en kurs i hur man kan använda kommunens hemsida
då förslagställaren inte är så bevandrad i att använda datorn i kommunikation.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:6.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtände daterat 2015-12-02.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:7.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-12-08.
- Kommunstyrelsens kontor, kommunikationsenheten, tjänsteutlåtande daterat 2015-12-07.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att
1. Bevilja bidrag om 194 tkr avseende finansiering av återstående renoveringsåtgärder.
2. Bidraget utbetalas efter att redovisning av nedlagda kostnader för renoveringen inkommit.
3. Finansiering av bidraget sker inom Kommunstyrelsens ram 2016.

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

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att bifalla
medborgarförslag nr 13/2014 genom att producera en kort instruktionsfilm om hur
kommunens webbplats är uppbyggd och fungerar, vilken ska finnas tillgänglig på kommunens
webplats samt på de datakurser som arrangeras på Österåkers bibliotek.

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

Expedieras
- Nykvarns bygdegård
- Ekonomienheten
- Fastighetsekonom
- Controller KS
- Kansliet

Justerandes signaturer

u ,r_p

Expedieras
- Förslagsställaren
- Kommunikationsenheten
- Kansliet

//

.

Utdi

styrkande
Justerandes signa...

Utdragsbestyrkande

ö Österåker
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Dnr. KS 201 S/0067

Svar på medborgarförslag nr 2/2015 - Bygg ut Söra simhall
Kommunstyrelsens beslut

.styrelsen 2016-01 -1I

KS §1:22

Dnr. KS 2015/0121

Svar på motion nr 7/2015 från Kristina Embäck (S) - Ett snyggare
och roligare centrum
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avslå medborgarförslag 2/2015 med hänvisning till att det inte är möjligt att expandera Söra
simhall i omfång ytterligare då intilliggande område är planlagt för bostadsbyggnation.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2015-03-18, § 2:44, föreslår
förslagsställaren att Söra simhall byggs ut med en 50-metersbana.

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-12-16.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:8.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-14.
- Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-10, § 7:9.
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-09

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anse motionen besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram ett program
för Åkersberga stad - centrumområdet med bland annat målsättningen att skapa en mer
attraktiv stadsmiljö där det under processen finns möjlighet att komma med förslag och idéer
på hur man kan göra centrumområdet mer attraktivt samt att det har bildats en särskild
arbetsgrupp för att skapa ett mer attraktivt Storängstorg.

Sammanfattning
Kristina Embäck, (S) har i en motion föreslagit att kommunen utlyser en tävling bland
kommuninvånarna där alla som vill kan vara med och förslå hur de skulle vilja ha centrumet
utsmyckat så det blir mera välkomnande och att kultur- och fritidsnämnden utser en jury som
väljer ut de bästa förslagen.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå
medborgarförslag 2/2015 med hänvisning till att det inte är möjligt att expandera Söra
simhall i omfång ytterligare då intilliggande område är planlagt för bostadsbyggnation.

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

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-12-17.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:9.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-14.
- Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-10, § 7:10.
- Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-10-28.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motionen
besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram ett program
för Åkersberga stad - centrumområdet med bland annat målsättningen att skapa en mer
attraktiv stadsmiljö där det under processen finns möjlighet att komma med förslag och idéer
på hur man kan göra centrumområdet mer attraktivt samt att det har bildats en särskild
arbetsgrupp för att skapa ett mer attraktivt Storängstorg.
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Expedieras

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

- Förslagsställaren
- Kultur- och fritidsförvaltningen
- Kansliet

Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Justerandes signaturer

//\..

Utdragsbestyrkande

Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-01-I I

Omröstningslista
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)
KS 2016-01-1 I, § 1:22

Forts. KS §1:22

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar
ja, den det ej vill röstar nej.
Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster.

Parti

Ledamöter

Närvarande Ersättare

J

N

M

Johan Boström

-

M

Hampe Klein

X

X

L

Mathias Lindow, l:e vice ordf.

X

X

L

Jenny Nordström

X

X

C

Michaela Haga

-

KD

Arne Ekstrand

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

MP

Michael Solander

X

V

Andreas Lennkvist Manriquez

X

M

Michaela Fletcher, ordförande

X

M

Ersättare
Conny Söderström

X

M

Christina Funhammar

X

M

Kenneth Netterström

X

OP

Lennart Berneklint

X

Hans Johansson

X

RP

Peter Länder

X

MP

Jonas Jonsson

X

S

Resultat

Conny S.

Lennart B.

X
X

X
X
X
X

8

Expedieras
- Kultur- och fritidsförvaltningen
- Kansliet

Justerandes signaturer

->

U£P-"

„——

Utdra

.yrkande

A

X

Tfcs

5

-
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-01-1 I

KS §1:23

Sammanträ

Dnr. KS 2013/0402

Utmaning inom Sport- och friluftsverksamheten
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till kommunstyrelsens kontor att i samarbete med berörda kommunala
förvaltningar tydliggöra innehållet och omfattningen i uppdraget så att ett beslut om
upphandling är möjligt senast i december 2016.
2. Uppdraget ska delredovisas på Kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti 2016.
Särskilt yttrande
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande
Om uppdraget är otydligt skall det självklart göras tydligt. Att uppdraget är otydligt innebär
enligt vår uppfattning inte i sig ett argument för att lägga ut driften. Det är däremot ett
argument för att politiken skall se till att göra uppdraget tydligt.
Att upphandla drift skötsel och underhåll av kommunens sport och friluftsverksamhet ser vi
som en ideologisk politisk viljeinriktning om att allt skall vara privat oavsett om det är till gagn
för kommunen eller inte, den uppfattningen delar vi inte.
Ann-Christine Furustrand

. otokoll för Kor.

.styrelsen 2016-01 -11

Forts. KS § 1:23
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar ändring i den ursprungliga beslutssatsen ett" Uppdra till
kommunstyrelsens kontor att i samarbete med berörda kommunala förvaltningar tydliggöra
innehållet och omfattningen i uppdraget så att ett beslut om upphandling är möjligt senast i
december 2016" till istället följande lydelse "Uppdra till kommunstyrelsens kontor att i
samarbete med berörda kommunala förvaltningar tydliggöra innehållet och omfattningen i
uppdraget."

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

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar
ja, den det ej vill röstar nej.
Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster.

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

Sammanfattning
Till tidigare kultur- och utbildningsnämnden har inkommit en utmaning av Sport- och
friluftsverksamheten, vad avser drift, skötsel och underhåll av kommunens idrotts- och
friluftsarenor.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-18.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:13.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att
1. Uppdra till kommunstyrelsens kontor att i samarbete med berörda kommunala
förvaltningar tydliggöra innehållet och omfattningen i uppdraget så att ett beslut om
upphandling är möjligt senast i december 2016.
2. Uppdraget ska delredovisas på Kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti 2016.

Expedieras
- Kommundirektören
- Kansliet

Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Osteråker

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-01-11

Omröstningslista
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)
KS 20I6-0I-M,§ 1:23
Parti

Ledamöter

Närvarande Ersättare

KS § 1:24

J

N

A

Dnr. KS 2015/0422-049

Utredning av ekonomiskt läge inom hemtjänstverksamhet i privat
regi

M

Johan Boström

-

M

Hampe Klein

X

X

L

Mathias Lindow, l:e vice ordf.

X

X

L

Jenny Nordström

X

X

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

C

Michaela Haga

-

X

KD

Arne Ekstrand

X

S

Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf

X

X

1. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att driva hemtjänstverksamhet med en om
produktivitetsgrad om 75 % i snitt under 2016, 80 % under 2017 samt 84 % under 2018 för
att budgeten ska vara i balans inom äldreomsorgen.

S

Anas Abdullah

X

X

S

Mats Larsson

X

RP

Roger Johansson

X

MP

Conny S.

Lennart B.

X

Kommunstyrelsens beslut

X

X

3. Målet skall vara att snarast möjligt bedriva en hemtjänst enligt de behov som medborgarna i
Österåkers kommun har.

X

Michael Solander

X

X

v

Andreas Lennkvist Manriquez

X

X

M

Michaela Fletcher, ordförande

X

M

Ersättare
Conny Söderström

X

M

Christina Funhammar

X

M

Kenneth Netterström

X

OP

Lennart Berneklint

X

Hans Johansson

X

RP

Peter Länder

X

MP

JonasJonsson

X

S

Resultat

2. Särskild avrapportering ska ske i samband med månadsuppföljning per april till
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommundirektören får i uppdrag att utreda hela hemtjänstverksamheten inklusive eventuell
s.k. avknoppning.

X

Sammanfattning

8

5

-

I Österåkers kommun drivs hemtjänstverksamheten av sex olika privata utförare och
produktionsförvaltning som egen regi. Kommunfullmäktige fattar beslut pengen årligen. För
2016 finns peng för tre olika zoner för "dag & kväll" och hemtjänst "Natt" är
anslagsbudgeterad och drivs av produktionen. När det gäller insatsen larm drivs också av
produktionsförvaltning med finansieringen.
Andel i egen regi har minskat under 7 senaste åren från 79 % till 43 %. Verksamheten i egen
regi har redovisat underskott sedan 2010 och under 2015 har underskott ökat kraftigt.
Underskottet under 2015 motsvarar ca 17 % av omsättningen. Det är produktivititet som har
sänkt under tiden och november 2015 redovisas ca 65 %.
Kommunens nettokosmads avvikelse (Ett förhållande mellan kommunens faktiska kostnader
och kommunens strukturårsjusterad standardkostnad) är högre jämfört med jämförbara
kommuner i länet enligt SCB:s uppgifter för 2014.
Produktionsstyrelsen har tidigare fått i uppdrag att analysera det ekonomiska
läget och redovisar till Kommunstyrelsen tillsammans med åtgärdsplan.
Förutom analyser från socialförvaltning, kommunstyrelsens kontor samt en extern utredning
NHG, har produktions förvaltningen beställt en utredning med hjälp av konsult.

Forts

>

Justerandes sign;.

Utdragsbestyrkande

0 Österåker

© Österåker
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Sammanträt. ,. otokoll för Kort,,

Forts. KS §1:24

Forts. KS §1:24

Beslutsunderlag

Propositionsordning

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-19.

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Roger Johanssons (RP)
ändringsyrkande och finner att så är fallet.

.styrelsen 2016-01 -11

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar, med instämmande av Kommunstyrelsens ledamöter, att enhälligt
besluta att Produktionsstyrelsen får i uppdrag att driva hemtjänstverksamhet med en om
produktivitetsgrad om 75 % i snitt under 2016, 80 % under 2017 samt 84 % under 2018 för
att budgeten ska vara i balans inom äldreomsorgen.
Michaela Fletcher (M) yrkar att särskild avrapportering ska ske i samband med
månadsuppföljning per april till Kommunstyrelsen
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att målet skall vara att
snarast möjligt bedriva en hemtjänst enligt de behov som medborgarna i Österåkers kommun
har.
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på beslutssatsen Kommundirektören får i uppdrag
att se över möjligheter för bl.a. avknoppning för hemtjänstverksamhet som ytterligare
alternativ driftform.
Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine
Furustrands (S) avslagsyrkande.
Roger Johansson (RP) yrkar ändring av den ursprungliga beslutssatsen "Kommundirektören
får i uppdrag att se över möjligheter för bl.a. avknoppning för hemtjänstverksamhet som
ytterligare alternativ driftform" till istället följande lydelse "Kommundirektören får i uppdrag
att utreda hela hemtjänstverksamheten inklusive eventuell s.k. avknoppning."

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden
och Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S)
avslagsyrkande och finner att så är fallet.

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S)
avslagsyrkande på beslutssatsen Kommundirektören får i uppdrag att se över möjligheter för
bl.a. avknoppning för hemtjänstverksamhet som ytterligare alternativ driftform röstar ja, den
det ej vill röstar nej.
Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster.

Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Expedieras
- Produktionsförvaltningen
- Kommundirektören
- Ekonomienheten
- Controller KS
- Kansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

©Österåker
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Omröstningslista
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)
KS 2016-01-1 l,§ 1:24
Parti

Ledamöter

Närvarande Ersättare

KS §1:25

J

N

M

Johan Boström

-

M

Hampe Klein

X

X

L

Mathias Lindow, 1:e vice ordf.

X

X

L

Jenny Nordström

X

C

Michaela Haga

-

KD

Arne Ekstrand

X

S

Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf

X

X

S

Anas Abdullah

X

X

S

Mats Larsson

X

RP

Roger J ohansson

X

MP

Michael Solander

X

V

Andreas Lennkvist Manriquez

X

M

Michaela Fletcher, ordförande

X

Conny S.

Redovisning av uppdrag - utred förutsättningar för permanent scen
på Ekbacken

A

X

Kommunstyrelsens beslut
1. Under förutsättning att beslut tas om ny detaljplan för området, ta fram en enkel förstudie
med skisser samt prisuppskattning för utomhusscen på Ekbacken till en maximal kostnad
om 150 tkr.

X
Lennart B.

Dnr. KS 2015/0296

X
X

2. Finansiera förstudien inom Kommunstyrelsens budgetram 2016.
3. Avrapportera förstudien till Kommunstyrelsen senast juni 2016.

X

Sammanfattning

X

Kommunstyrelsens kontor fick i uppdrag (KSAU 2015-09-16, § 9:16) att utreda
förutsättningar för byggnation av permanent scen på Ekbacken. En ytterligare byggnad på
fastigheten medför att befintlig detaljplan behöver ändras. Vidare föreslås för fortsatt arbete
att en förstudie med skisser avseende placering och utformning tas fram samt en
kostnadsuppskattning för byggnationen.

X
X
X

Beslutsunderlag
M

Ersättare
Conny Söderström

X

M

Christina Funhammar

X

M

Kenneth Netterström

X

OP

Lennart Berneklint

X

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-21.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:14.

Förslag till beslut

Hans Johansson

X

RP

Peter Länder

X

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att
1. Under förutsättning att beslut tas om ny detaljplan för området, ta fram en enkel förstudie
med skisser samt prisuppskattning för utomhusscen på Ekbacken till en maximal kostnad
om 150 tkr.
2. Finansiera förstudien inom Kommunstyrelsens budgetram 2016.
3. Avrapportera förstudien till Kommunstyrelsen senast juni 2016.

MP

Jonas Jonsson

X

Propositionsordning

s

Resultat

8

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
finner att så är fallet.
5

"

i

Expedieras
- Fastighetsekonom
- Kansliet

Justerandes signai.

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-01-11

KS §1:26

©Österåker
Sammanträ.-

Dnr. KS 2015/0162

Avtal med Österåkers närradioförening

. otokoll för Kon.

.styrelsen 2016-01 -11

KS §1:27

Dnr. KS 2015/0377

Bidrag till Rydbo Idrottsförening - Återremitterat ärende

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna avtal mellan Österåkers kommun och Österåkers närradioförening, med giltighet
fr. o. m 2016-01-01, i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2015-12-02.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

2. Uppdra åt Kommundirektören att underteckna avtalet med Österåkers närradioförening.

1. Bevilja bidrag till Rydbo IF för byggnation av ny föreningslokal med omklädningsrum på
Wasavallen motsvarande halva kostnaden, upp till ett för kommunen maximalt belopp om
1300 tkr, under förutsättning att Wasatornet AB som minst står för motsvarande belopp.

Sammanfattning

2. Bidraget enligt punkt 1 förutsätter att avtal träffas mellan Österåkers kommun och Rydbo
IF i vilket Rydbo IF åtar sig de skyldigheter avseende byggnader som åvilar Österåkers
kommun genom gällande arrendeavtal mellan Österåkers kommun och Wasatornet AB samt
därutöver samtliga tillkommande drift-, skötsel- och underhållskostnader avseende den nya
byggnaden.

Inom Österåkers kommun finns sedan år 2007 ett avtal med Österåkers närradioförening.
Avtalsperioden har löpt ut och det föreligger därför skäl att fatta beslut om ett nytt avtal som
fortsatt reglerar parternas mellanhavanden vad avser den kommunala informadonen. Avtalet
reglerar bl. a. äganderätten till teknisk utrustning, förutsättningar och villkor för
sändningsrider, programinnehåll samt förutsättningarna för kommunens ställningstagande
gällande kommunalt driftbidrag till närradio föreningen.

3. Återredovisning av nedlagda kostnader skall ske efter färdigställda åtgärder.

Beslutsunderlag

4. Finansiering av bidraget sker genom att ianspråkta posten oförutsett i 2015 års budget.

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-02.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
1. Godkänna avtal mellan Österåkers kommun och Österåkers närradioförening, med giltighet
fr. o. m 2016-01-01, i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2015-07-21.
2. Uppdra åt Kommundirektören att underteckna avtalet med Österåkers närradioförening.
Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i beslutssatsen ett innebärande att"... 2015-07-21."
ersätts med "... 2015-12-02."

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

Särskilt yttrande
Michaela Fletcher (M) lämnar ett särskilt yttrande
Vi ser ingen anledning till att bifalla tilläggsyrkandet då det i dag finns ett arrende som sträcker
sig till 2022, vilket innebär att avtal finns och för arrenden krävs att båda parter vill bryta
avtalet i förtid, vilket kommunen inte är intresserade av.
Michaela Fletcher (M)
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande
Vi är i princip tveksamma till att kommunen skall finansiera en byggnad av lokal på mark
kommunen inte äger.
Ann-Christine Furustrand (S)

Sammanfattning

Expedieras

Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-14 om att återremittera rubricerat
ärende har kompletterande information lagts till under rubriken Bakgrund. Rydbo IF är i
behov av ny föreningslokal och omklädningsrum på Wasavallen då befintliga lokaler är
undermåliga.
Nybyggnation föreslås där kommunen bidrar med halva kostnaden, maximalt 1300 tkr.

- Österåkers närradioförening
- Kommundirektören
- Kansliet

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-12-21.

Beslutsunderlag

Forts.

Justerandes signaturer

——• Utdragsbestyrkande

Justerandes signaturer

/d-y' 7^~

Utdragsbestyrkande

Österåker
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Omröstningslista
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 -2018)
KS 2016-01-I I, § 1:27

Forts. KS §1:27

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
1. Bevilja bidrag till Rydbo IF för byggnation av ny föreningslokal med omklädningsrum på
Wasavallen motsvarande halva kostnaden, upp till ett för kommunen maximalt belopp om
1300 tkr, under förutsättning att Wasatornet AB som minst står för motsvarande belopp.
2. Bidraget enligt punkt 1 förutsätter att avtal träffas mellan Österåkers kommun och Rydbo
IF i vilket Rydbo IF åtar sig de skyldigheter avseende byggnader som åvilar Österåkers
kommun genom gällande arrendeavtal mellan Österåkers kommun och Wasatornet AB samt
därutöver samtliga tillkommande drift-, skötsel- och underhållskostnader avseende den nya
byggnaden.
3. Återredovisning av nedlagda kostnader skall ske efter färdigställda åtgärder.
4. Finansiering av bidraget sker genom att ianspråkta posten oförutsett i 2015 års budget.
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett ändringsyrkande till beslutssats ett innebärande
"Bevilja bidrag, under förutsättning av att arrendeavtalet inte ökar tack vare investeringen som
kommunen delfinansierar, genom att bevilja bidrag av ny föreningslokal med omklädningsrum
på Wasavallen motsvarande halva kostnaden, upp till ett för kommunen maximalt belopp om
1300 tkr, under förutsättning att Wasatornet AB som minst står för motsvarande belopp."

Parti

Ledamöter

Närvarande Ersättare

Johan Boström

-

M

Hampe Klein

X

X

L

Mathias Lindow, l:e vice ordf.

X

X

L

Jenny Nordström

X

X

C

Michaela Haga

-

KD

Arne Ekstrand

X
X

X

X

X

S

Mats Larsson

X

X

RP

Roger Johansson

X

X

MP

Michael Solander

X

X

Andreas Lennkvist Manriquez

X

Propositionsordning

X

Omröstning

M

Ersättare
Conny Söderström

X

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

M

Christina Funhammar

X

M

Kenneth Netterström

X

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster och 6 nej-röster.

OP

Lennart Berneklint

X

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) bifalls
yrkande till beslutsats ett eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) ändringsyrkande till
beslutssats ett och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

s

Hans Johansson

X

RP

Peter Länder

X

MP

Jonas Jonsson

X

Resultat

- Ekonomienheten
- Controller KS
- Fastighetsekonom
- Kansliet

Justerandes signaturer

ntr

Utd

styrkande

X

Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf

Michaela Fletcher, ordförande

A

X

Anas Abdullah

V

Expedieras

Lennart B.

N

X

S

M

Propositionsordning

Conny S.

S

Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Ann-Christine Furustrands (S) ändringsyrkande.

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M)
yrkande att anta beslutssats 2-4 och finner att så är fallet.

J

M

X
X

7

6
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KS §1:28

Österåker
Sammanträ

Dnr. KS 2015/0417

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering i enlighet med
tjänsteudåtände daterat 2015-12-21.
2. Ge Kommunstyrelsens kontor i. uppdrag att inrätta två samverkansgrupper för operativa
respektive strategiska frågor.

otokoll för Kon

.tyrelsen 2016-01 -11

Forts. KS §1:28
4. Avrapportering till Kommunstyrelsen om verksamheten ur både finansperspektiv och
verksamhetsperspektiv ska ske minst en gång per varannan månad tillsammans med
månadsuppföljningar.
5. Kommundirektören får i uppdrag att arbeta vidare utifrån Kommunstyrelsens
åtgärdsplan för integration.

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

3. Flyktingverksamhet ska huvudsakligen finansieras genom olika typer av stadiga medel och
ska vara nollresultat i ekonomi.
4. Avrapportering till Kommunstyrelsen om verksamheten ur både finansperspektiv och
verksamhetsperspektiv ska ske minst en gång per varannan månad tillsammans med
månadsuppföljningar.
5. Kommundirektören får i uppdrag att arbeta vidare utifrån Kommunstyrelsens
åtgärdsplan för integration.

Sammanfattning
För att säkerställa ett mottagande ur både verksamhets- och finansperspektiv krävs samverkan
mellan berörda nämnder och förvaltningar. Nu har riktlinjer för flyktingverksamhet och dess
finansiering bl.a. för nyanlända inom förskola, skola och svenska för invandrare (SFI)
framtagits av kommunstyrelsens kontor som bifogas. Flyktingverksamheten ska i stort sett
finansieras av olika typer av statliga medel och ska visa nollresultat.
I riktlinjerna ingår bl.a. att inrätta två samverkansgrupper för både operativa och strategiska
utgångspunkter.

Beslutsunderlag
- Beredskapsutskottet har behandlat ärendet 2015-12-22, § 1:4.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-21.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beredskapsutskottets beslutsförslag innebärande att
1. Godkänna riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering i enlighet med
tjänsteutlåtande daterat 2015-12-21.
2. Ge Kommunstyrelsens kontor i uppdrag att inrätta två samverkansgrupper för operativa
respektive strategiska frågor.
3. Flyktingverksamhet ska huvudsakligen finansieras genom olika typer av stadiga medel och
ska vara nollresultat i ekonomi.

Expedieras
- Kommundirektören
- Ekonomienheten
- Controller KS
- Kansliet

Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Justerandes signaturer

\

Utdragsbestyrkande
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Dnr. KS 2015/0079

KS §1:30

Dnr. KS 2015/0078

Redovisning av delegationsbeslut

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller
tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen
Kommunstyrelsen 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 fatt del av beslutet.

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.

- Personalenhetens sammanställning av anställningsbeslut 2015-07-01 - 2015-09-30.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens delegationsbeslut 2015-11-03 - 2015-12-17.

Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under
perioden 2015-11-14 - 2015-12-18.
- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2015-06-17.
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2015-06-17.
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2015-08-25.
- Kallelse och protokoll, AB Vårljus, 2015-10-14.
- Yttrande från Stockholm Nordost över remiss teknisk justering länsplan för regional
transportinfrastruktur 2014 — 2025. 2015-11-06
- ProtokoOsutdrag, Produktionsstyrelsen, 2015-11-11, § 8:4, Ekonomisk uppföljning per den
30 september 2015.
- Protokollsutdrag, Produktionsstyrelsen, 2015-11-11, § 8:5, Verksamhetsplan 2015/2016 komplettering av mål och indikatorer utifrån systematiskt kvalitetsarbete inom
utbildningsområdet.
- Protokollsutdrag, Produktionsstyrelsen, 2015-11-11, § 8:7, Mötesplan för
Produktionsstyrelsen 2016 (vår).
- Cirkulär 15:32, SKL, Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. — HÖK 12 — med Lärarnas Samverkansråd. 2015-11-16.
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2015-11-17.
- Framställan, Länsstyrelsen i Stockholm, Framställan om överenskommelse avseende
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. 2015-11-18.
- Remiss, Länsstyrelsen i Stockholm, Ansökan om tillstånd till skyddsjakt efter vitkindad gås.
2015-11-18.
- Remiss, Länsstyrelsen i Stockholm, Ansökan om tillstånd till skyddsjakt efter vitkindad gås.
2015-11-18.
- Remiss, Länsstyrelsen i Stockholm, Ansökan om tillstånd till skyddsjakt efter vitkindad gås,
2015-11-18.
- Remiss, Länsstyrelsen i Stockholm, Ansökan om tillstånd till skyddsjakt efter vitkindad gås,
2015-11-18.
- Information om konsekvenser av förändrad lokalersättning. Fria förskolor Österåker. 201511-19.
- Protokollsutdrag, Socialnämnden, 2015-11-19, § 11:3, Socialnämndens månadsuppföljning
per 2015-10-31.
.- Inbjudan, Vad innebär en regionalbildning för Stockholms län? Stockholms läns landsting.
2015-11-20.
- Ny grafisk design. Roslagsvatten. 2015-11-23.
- Kallelse och protokoll, AB Vårljus, 2015-11-24
Forts.

Justerandes signaturer
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Forts. KS § 1:30

KS §1:31

- Protokollsutdrag, Vård- och omsorgsnämnden, 2015-11-24, 10:4, Vård- och
omsorgsnämndens månadsuppföljning per 2015-10-31
- Protokoll, Storstockholms brandförsvar, 2015-11-24
- Remiss, Täby kommun, Miljöprogram, 2015-11-24.
- Cirkulär 15:33, SKL, Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i
bostadsrättsform. 2015-11-25.
- Cirkulär 15:34, SKL, Hyreshöjning fr.o.m. 1 januari 2016 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI. 2015-11-26.
- Remiss, MSB, Förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor. 2015-11-30.
- Yttrande, Länsstyrelsen i Stockholm, Anmälan för samråd angående röjning av befintliga
ledningsgator i området öster om Åkersberga i Österåkers kommun (projlD SJOK Sjökarby),
2015-11-30.
- Cirkulär 15:35, SKL, Pensionsbestämmelser för teater- och musikverksamhet i kommunal
regi. 2015-12-01.
- Remiss, Länsstyrelsen i Stockholms län, Ansökan om svävartillstånd. 2015-12-01.
- Remiss, Socialdepartementet, Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamhet i Sverige. 201512-01
- Remiss, MSB, Remiss om nya föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av
explosiva varor. 2015-12-02.
- Cirkulär 15:36, SKL, Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och
syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL. 2015-12-02.
- Remiss, Länsstyrelsen i Stockholm, Ansökan om hastighetsbegränsning på väg 276,
Österåkers kommun. 2015-12-03.
- Rapport, Länsstyrelsen i Stockholm, Fastställd justerad länsplan för regional
transportinfrastruktur i Stockholms län, perioden 2014 — 2025. 2015-12-04.
- Remiss, Socialstyrelsen, Definitioner inom området övergripande vård- och
omsorgsterminologi. 2015-12-07- Informations- och prognosbrev, Arbetsförmedlingen. 2015-12-07.
- Remiss, Länsstyrelsen i Stockholm, Sammanställning över vägar 2016. 2015-12-07.
- Cirkulär 15:37, SKL, Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2016. 2015-12-08.
- Cirkulär 15:38, SKL, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år
2016. 2015-12-08.
- Ytt/kom, Länsstyrelsen i Stockholm, Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 KM/H för
indikerat avsnitt av väg 1012. 2015-12-08.
- Beslut om statlig medfinansiering, Trafikverket Region Stockholm. 2015-12-09.
- Remiss, Trafikkontoret, Stockholm stad, Remiss av förslag till parkeringsstrategi och förslag
till plan för gatuparkering. 2015-12-11.
- Cirkulär 15:40, SKL, Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social
arbetsmiljö, AFS 2015:4. 2015-12-11.
- Information från Roslagsvatten, Byter utseende och adress. 2015-12-14.
- Cirkulär 15:41, SKL, Omsorgsprisindex (OPI) och vårdsprisindex (VPI). 2015-12-15.

Dnr. KS 2015/0100

Kommundirektören informerar
En ny närings- och utvecklingschef har rekryterats. Personen har tidigare arbetat i Täby
kommun.

Expedieras

Postlista v. 47 - 50.

- Kansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Justerandes signaturer

Ucdra?sbest>'r'<ande

o
e

)

