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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-02-15 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
L Mathias Lindow, 1 :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 
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 X 

ÖP Lennart Berneklint X 
S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 
MP Jonas Jonsson X 

Övriga närvarande Funktion 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 
Katarina Leinar Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 
Fredrik Nestor Exploateringschef 
Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 
Lennart Ljungqvist Adjungerad (SD) 
Fredrik Zethrasus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer vCTX^ // - Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-02-15 

G Österåker 

KS § 3:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Ärende som utgår 
Ärende sex "Riktlinjer för bidrag till bryggor eller motsvarande i Österåkers kommun", ärende 
sju "Bidrag till Norra Ingmarsös brygga för tillfällig förtöjning", ärende 18 "Svar på remiss 
från Stockholms läns landsting — Förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län, LS 
2015-0997" och punkten 22 "Kommundirektören informerar" på dagordningen utgår. 

Ärende som tillkommer 
Nytt ärende "Brev till Trafiknämnden, Stockholms läns landsting - Angående helgtrafiken till 
replipunkten Asättra" blir nummer 17 på dagordningen. 

Ändring av rubrik 
Ärende 19 pä dagordningen "Begäran om entledigande från Skärgårdsrådet" byter rubrik till 
'Valärenden". 

Justerandes signaturer 
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KS § 3:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast 
måndagen den 22 februari, kl. 14.00, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast måndagen den 22 februari, kl. 14.00, kommunkansliet. 

Information 
- Katarina Leinar, ekonomichef, informerar om uppdraget från Kommunfullmäktige om 
Armada och kommunfastigheter. 

- Michaela Fletcher, Kommunstyrelsens ordförande, informerar om Sverigeförhandlingen, en 
förhandling som avser fördelning av statliga, regionala (landstinget) och kommunala medel för 
infrastrukturprojekt i syfte att öka bostadsbyggandet. 

- Katarina Leinar, ekonomichef, informerar att uppdraget till Vård- och omsorgsnämnden och 
Produktionsstyrelsen utifrån beslut i Kommunfullmäktige 2016-02-01 kommer att 
återrapporteras vid nästkommande sammanträde i Kommunstyrelsen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:3 Dnr. KS 2015/0411-251 

Riktlinjer för tomträtter i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna riktlinjer för tomträtter i Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
När mark eller fastighet ska avyttras kan tomträtt under vissa särskilda betingelser vara lämplig 
som upplåtelseform. Där behov finns ger tomträttsinstitutet ett visst kommunalt inflytande 
över markanvändningen. Tomträtt kan vara ändamålsenlig i områden där slutlig 
markanvändning inte är klarlagd och/eller där en framtida ändring av gällande 
planförhållanden kan komma att innebära en omprövning av markvärdet. Tomträtt kan också 
vara lämplig för mark som ska upplåtas för icke kommersiella ändamål, såsom kultur- och 
idrottsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-02-03, § 2:4. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-25. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna riktlinjer för tomträtter i Österåkers kommun. 
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KS § 3:4 Dnr. KS 2016/0059 

Tomträtts- samt överlåtelseavtal mellan Österåkers kommun och 
Trälhavets båtklubb 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna tomträtts- samt överlåtelseavtal mellan Österåkers kommun och Trälhavets 
båtklubb. 

Sammanfattning 
Trålhavets båtklubb är en av Sveriges äldsta båtklubbar och har säte i Österåkers kommun. 
Österåkers kommun har sedan många år tillbaka upplåtit ett flertal markområden på arrende 
till TB K för att möjliggöra för dem att tillhandahålla allmänheten båtplats-, båtuppläggnings-
samt ungdomsverksamhet. Den s.k. jolleklubben bestående av fastigheten Tuna 9:119 har 
sedan ett flertal år nyttjats av TBK för sin ungdomsverksamhet. Byggnaden på fasdgheten är 
idag i ett, genom besiktningsman konstaterat, stort renoveringsbehov. 
Samhällsbyggnads förvaltningen och båtklubben är överens om att den bästa lösningen skulle 
vara att båtklubben tog över äganderätten till byggnaden. Det finns bara två sätt att överföra 
äganderätten, en fastighets försäljning eller en överlåtelse i samband med en 
tomträttsupplåtelse. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-02-03, § 2:5. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-12-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna tomträtts- samt överlåtelseavtal mellan Österåkers kommun och Trälhavets 
båtklubb. 

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

Expedieras 
- Trälhavets båtklubb 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-02-15 

O Österåker 

KS §3:5 Dnr. KS 2014/0261-303 

VA-policy för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna VA-policy för Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har i uppdrag (KS 2014-11-03 § 10:3) att tillsammans med 
Roslagsvatten/Österåkersvatten ta fram en VA-plan som omfattar översikt, policy samt plan. I 
VA-policyn anges de ställningstaganden som behövs för att klara de framtida utmaningarna 
när det gäller VA-försörj ning i Österåkers kommun. Policyn grundar sig pä en VA-översikt 
och lägger grunden för kommande VA-plan. Samråd kring VA-översikten och VA-planen är 
planerat till sommaren 2016. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-02-03, § 2:6. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslut innebärande att godkänna 
VA-policy för Österåkers kommun. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

usterandes signaturer C — Utdragsbestyrkande 
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KS §3:6 Dnr. KS 2015/0416 

Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplaner i Österåkers 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplaner i Österåkers kommun inklusive 
avgifter och vitesbelopp i enlighet med bilaga 1 till Kommunstyrelsens kontors 
tjänsteutlåtande daterat 2016-02-08. 

Sammanfattning 
kör närvarande har kommunen inte resurser att följa upp att trafikanordningsplaner (TA-
planer) efterlevs och att återställning efter grävning utförs på rätt sätt. Kommunen behöver 
säkerställa att resurser finns för att tillståndsgivning och uppfölning av grävtillstånd och TA-
planer varför avgifter för att täcka kommunens självkostnader bör införas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-08. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-02-03, § 2:9. 
- Byggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-01-26, § 1:5. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att fastställa taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplaner i Österåkers kommun inklusive 
avgifter och vitesbelopp i enlighet med bilaga 1 till Kommunstyrelsens kontors 
tjänsteutlåtande daterat 2016-02-08. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer f/\s\ Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:7 Dnr. KS 2015/0303 

Svar på motion nr 25/2015 från Mats Larsson (S) - Färjetrafiken på 
Ljusteröleden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Motion nr 25/2015 om färjetrafik på Ljusteröleden avslås avseende att 20.40-turen skrivs in 
i medfinansieringsavtalet. 

2. Motion nr 25/2015 om farjetrafik på Ljusteröleden bifalls avseende att utvärdering av 
turtätheten ska göras i anslutning till avtalets upphörande våren 2018. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med 
Trafikverket utvärdera turtätheten i anslutning till avtalets upphörande 2018. 

Sammanfattning 
Motionären har angivit att Österåkers kommuns medfinansieringsavtal med Trafikverket 
angående utökade färjeturer bör utökas med en kvällstur 20.40. Kommunstyrelsen fattade 
beslut om ett medfinansieringsavtal med Trafikverket den 24 augusti 2015 där denna tur inte 
prioriterats på grund av lågt antal resande, en prioritering som kvarstår. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-02-03, § 2:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-01-20. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
1. Motion nr 25/2015 om färjetrafik på Ljusteröleden avslås avseende att 20.40-turen skrivs in 
i medfinansieringsavtalet. 
2. Motion nr 25/2015 om färjetrafik pä Ljusteröleden bifalls avseende att utvärdering av 
turtätheten ska göras i anslutning till avtalets upphörande våren 2018. 
3. Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnads förvaltningen att tillsammans med 
Trafikverket utvärdera turtätheten i anslutning till avtalets upphörande 2018. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till punkten ett i motion nr 25/2015 innebärande att 
20.40-turen skrivs in i Medfinansieringsavtal — Utökad färjetrafik på Ljusteröleden september 
2015 — dec 2018. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 3:7 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande till 
beslutspunkten ett innebärande att motion nr 25/2015 om färjetrafik på Ljusteröleden avslås 
avseende att 20.40-turen skrivs in i med finansieringsavtalet eller enligt Ann-Christine 
Furustrands (S) yrkande att 20.40-turen skrivs in i medfinansieringsavtal - Utökad färjetrafik 
på Ljusteröleden september 2015 — dec 2018 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. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande innebärande att motion nr 25/2015 om färjetrafik på Ljusteröleden bifalls avseende 
att utvärdering av turtätheten ska göras i anslutning till avtalets upphörande våren 2018 samt 
att Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med 
Trafikverket utvärdera turtätheten i anslutning till avtalets upphörande 2018 och finner att så 
är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-02-15, §3:7 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindow, 1 :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 X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -
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KS § 3:8 Dnr. KS 2015/0355 

Svar på motion nr 29/2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
och Michael Solander (MP) - Djurcirkus till Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 29/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Michael Solander (MP) 
och ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att neka kringresande cirkusar, där 
uppvisandet av icke domesdcerade djur ingår, att nyttja kommunal mark. 

Sammanfattning 
Andreas Lennkvist Manriquez (X7) och Michael Solander (MP) har i en motion daterad 2015-
10-23 yrkat att Österåkers kommun ska utreda möjligheten att neka kringresande cirkusar, där 
uppvisandet av icke clomesticerade djur ingår, att nyttja kommunal mark. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-02-03, §2:11. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-01-20. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-12-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att bifalla motion nr 29/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez 
(V) och Michael Solander (MP) och ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att 
neka kringresande cirkusar, där uppvisandet av icke domesdcerade djur ingår, att nyttja 
kommunal mark. 

Michael Solander (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar bifall till motionen 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Michael Solander (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (AI) yrkande. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:9 Dnr. KS 2016/0062 

Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Polismyndigheten, 
Region Stockholm, Område Norr och Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna avsiktsförklaringen mellan Polismyndigheten, Region Stockholm, Område Norr 

2. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. 

Sammanfattning 
Avsiktsförklaringen mellan Polismyndigheten, Region Stockholm, Område Norr och 
Österåkers kommun ligger till grund för en samverkan vars mål är minskad brottslighet och 
ökad trygghet i lokalsamhället. 
Polismyndigheten, Region Stockholm, Område Norr respektive Österåkers kommun 
finansierar sina egna lönekostnader samt kostnader som är kopplade till den egna personalen. 
Avsiktsförklaringen i sig binder inte upp några specifika resurser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-04. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Godkänna avsiktsförklaringen mellan Polismyndigheten, Region Stockholm, Område Norr 
och Österåkers kommun. 
2. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kansliet 

Justerandes signaturer U 7Tv^ Utdragsbestyrkande 

och Österåkers kommun. 
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KS § 3:10 Dnr. KS 2015/01 18 

Svar på motion nr 4/2015 av Ann-Christine Furustrand (S) och 
Jörgen Palmberg (S) - Inför stöd för skolutveckling genom särskilda 
utvecklingsmedel 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 4/2015 besvarad med hänvisning till att Skolnämnden, utöver resurser i peng, 
har en budget på 3,5 MSEK för 2016 avsedda för utvecklingsinsatser på 
kommunövergripande nivå, vilket bland annat innefattar handledning, fortbildning och 
konsultativt stöd inom specialpedagogik och IT/kommunikation samt en pott för nya projekt 
och fortbildningsinsatser. 

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

Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Roger Johansson (RP) biträder 
Ann-Christine Furustrands (S) reservation. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-03-16, § 2:43, av Ann-Christine Furustrand (S) 
och Jörgen Palmberg (S) föreslår motionärerna att resurser för skolutveckling avsätts. Vidare 
föreslås att Skolnämnden ges i uppdrag att utforma förslag till regler för projektansökningar 
mm samt att Skolnämnden i sin årsredovisning redovisar de utvecklingsprojekt som 
tillkommit genom de avsatta resursernas tillkomst. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-02-03, § 3:3. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-01-26. 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2016-01-21. 
- Skolnämnden har behandlat ärendet 2015-08-25, § 5:7. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-08-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
4/2015 besvarad med hänvisning till att Skolnämnden, utöver resurser i peng, har en budget 
på 3,5 MSEK för 2016 avsedda för utvecklingsinsatser på kommunövergripande nivå, vilket 
bland annat innefattar handledning, fortbildning och konsultativt stöd inom specialpedagogik 
och IT/kommunikation samt en pott för nya projekt och fortbildningsinsatser. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 3:10 

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

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 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Expedieras 
- Skolförvaltningen 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-02-15, § 3:10 

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 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 X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -

/k^ 
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KS §3:11 Dnr. KS 2015/0154 

Svar på motion nr 13/2015 av Peter Wihlner (SD) och Lennart 
Ljungqvist (SD) - Unga entreprenörer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anse motion nr 13/2015 besvarad i den del det gäller att Österåkers kommun redan idag 
stödjer unga företagare i enlighet med motionärernas förslag, bland annat genom elevers 
delaktighet i ungt företagande (s.k. UF-företag) samt samarbetsavtal med Nyföretagarcentrum. 

2. Bifalla motion nr 13/2015 i den del det gäller att Kommunstyrelsen uppdras att utreda 
förutsättningarna för att stödja unga entreprenörer i enlighet med motionärernas intentioner 
samt hur ett sådant stöd finansieras. 

Sammanfattning 
Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) motionerar om att kommunen ska göra en 
satsning på att ge ungdomar en chans att utveckla sina affärsidéer och drömmar. 
Ärendet återremitterades vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-14, § 9:35 med 
motiveringen att säkerställa lagligheten i det som föreslås i motionen samt finansieringen av 
förslagen i motionen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-02-03, § 3:4. 
- Michaela Fletchers (M) ord förande förslag daterat 2016-01-26. 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2015-11-17, reviderad 2016-01-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande 
1. Anse motionen besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun redan idag stödjer 
unga företagare i enlighet med motionärernas förslag, bland annat genom elevers delaktighet i 
ungt företagande (s.k. UF-företag) samt samarbetsavtal med Nyföretagarcentrum. 
2. Bifalla motionen med hänvisning till att Kommunstyrelsen uppdras att utreda 
förutsättningarna för att stödja unga entreprenörer i enlighet med motionärernas intentioner 
samt hur ett sådant stöd finansieras. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i beslutssatserna ett och två innebärande att "... med 
hänvisning till ..." ersätts med "... i den del det gäller.. 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande till beslutssatsen ett 
men yrkar avslag på beslutssatsen två. 

Forts. 

Justerandes signaturer v /y> ^..Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 3:11 

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

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
bifallsyrkande till beslutssatsen ett innebärande att anse motion nr 13/2015 besvarad med 
hänvisning till att Österåkers kommun redan idag stödjer unga företagare i enlighet med 
motionärernas förslag, bland annat genom elevers delaktighet i ungt företagande (s.k. UF-
företag) samt samarbetsavtal med Nyföretagarcentrum och finner att så är fallet. 

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
bifallsyrkande till beslutssats två innebärande att bifalla motion nr 13/2015 med hänvisning till 
att Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att stödja unga entreprenörer i 
enlighet med motionärernas intentioner samt hur ett sådant stöd finansieras eller enligt Ann-
Christine Furustrands (S) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §3:12 Dnr. KS 2015/0415 

Ny struktur för Österåkers kommuns författningssamling (ÖFS) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta ny struktur för Österåkers kommuns författningssamling (ÖFS) i enlighet med 
Kommunkansliets tjänsteutiåtande daterat 2015-12-14, innebärande att endast de 
styrdokument som faller inom ramen för den, i regeringsformen reglerade, kommunala 
normgivningsmakten ska inga i Österåkers kommuns författningssamling. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun upprättar styrdokument för att tydliggöra verksamheternas mål, 
inriktningar ansvarsområden m.m. För att kommunens författningssamling ska vara adekvat i 
enlighet med gällande regelverk behöver kommunen tydliggöra skillnaden mellan 
författningssamling (ÖFS) och styrdokument. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-02-03, § 3:5. 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2015-12-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anta ny 
struktur för Österåkers kommuns författningssamling (ÖFS) i enlighet med 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-12-14, innebärande att endast de 
styrdokument som faller inom ramen för den, i regeringsformen reglerade, kommunala 
normgivningsmakten ska ingå i Österåkers kommuns författningssamling. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 
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G Österåker 

KS §3:13 Dnr. KS 2016/0025 

Aktieägaravtal mellan Österåkers-, Norrtälje- och Östhammars 
kommun avseende Visit Roslagen AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att underteckna bifogade avtal mellan Österåkers kommun, 
Norrtälje kommun och Osthammars kommun avseende Visit Roslagen AB. 

Sammanfattning 
Genom att teckna ett ägaravtal mellan Österåkers, Norrtälje och Östhammars kommuner som 
uttrycker kommunernas långsiktiga ägande i Visit Roslagen AB skapas en gemensam plattform 
för det fortsatta ägandet i bolaget. 
Därigenom kan kommande bolagsstämma i Visit Roslagen AB fatta beslut om att ta bort 
hembudsklausulen i bolagsordningen samtidigt som de mindre aktieägarna fortfarande känner 
kommunernas engagemang i besöksnäringsfrågorna genom det tecknade avtalet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-02-03, § 3:6. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-01-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut innebärande att 
uppdra åt Kommunstyrelsen att underteckna bifogade avtal mellan Österåkers kommun, 
Norrtälje kommun och Östhammars kommun avseende Visit Roslagen AB. 

Anas Abdullah (S) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:14 Dnr. KS 2016/0073 

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner 
(motionsstatistik) och medborgarförslag 
(medborgarförslagsstatistik) per 2016-02-29 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Notera motionsstatistiken till protokollet med uppgift om att det finns 28 väckta motioner, 
som inte är färdigbehandlade per 2016-02-29, varav 4 är äldre än ett år. 

2. Notera medborgarförslagsstatistiken till protokollet med uppgift att om att det finns 16 
väckta medborgarförslag, som godkänts för remittering och som inte är färdigbehandlade per 
2016-02-29, varav 1 är äldre än ett år. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige delges i enlighet med Kommunfullmäktiges arbetsordning, två gånger 
per år, en redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner samt en redovisning av ännu ej 
färdigbehandlade medborgarförslag. 
Enligt Kommunallagen 5 kap 33 § bör motioner och medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett r från det att motionen/medborgarförslaget väcktes. 
Slutdatum av 2016-02-29 har valts i och med månadsskifte. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-10. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-02-03, § 3:7. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Notera motionsstatistiken till protokollet med uppgift om att det finns 28 väckta motioner, 
som inte är färdigbehandlade per 2016-02-29, varav 4 är äldre än ett år. 
2. Notera medborgarförslagsstatistiken till protokollet med uppgift att om att det finns 16 
väckta medborgarförslag, som godkänts för remittering och som inte är färdigbehandlade per 
2016-02-29, varav 1 är äldre än ett år. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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O Österåker 

KS §3:15 Dnr. KS 2016/0070 

Inrättande av tillfälligt beredningsorgan för beredning av 
revisionsberättelser för år 2015 samt ansvarsprövning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Inrätta ett tillfälligt beredningsorgan, bestående av upp till tre (3) ledamöter, för beredning 
av beslutsunderlag gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om 
Revisionsberättelser avseende verksamhetsåret 2015, för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Österåkers kommun samt de bolag och organisationer där Österåkers kommun är 
ägare eller annars har intressen. 

2. Det tillfälliga beredningsorganet upplöses i och med att Kommunfullmäktiges beslut 
gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om Revisionsberättelser avseende 
verksamhetsåret 2015, för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt 
de bolag och organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen, vunnit 
laga kraft. 

Sammanfattning 
Inför Kommun fullmäktiges beslut i ärende om ansvarsprövning avseende 2015 års 
Revisionsberättelser för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt 
Armada Fastighets AB, Roslagsvatten AB, Kommunalförbundet Storstockholms 
brandförsvar, Kommunalförbundet Norrvatten, Samordningsförbundet Södra Roslagen, 
Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus, Visit Roslagen AB och Brännbacken 
Återvinning AB, föreslås inrättande av ett särskilt beredningsorgan, bestående av upp till tre 
(3) ledamöter, vilka väljes av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-02-03, § 3:8. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Inrätta ett tillfälligt beredningsorgan, bestående av upp till tre (3) ledamöter, för beredning 
av beslutsunderlag gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om 
Revisionsberättelser avseende verksamhetsåret 2015, för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Österåkers kommun samt de bolag och organisationer där Österåkers kommun är 
ägare eller annars har intressen. 
2. Det tillfälliga beredningsorganet upplöses i och med att Kommunfullmäktiges beslut 
gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om Revisionsberättelser avseende 
verksamhetsåret 2015, för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt 
Forts. 

Justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 
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de bolag och organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen, vunnit 
laga kraft. 

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

Expedieras 
Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:16 Dnr. KS 2014/0251 

Valärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Thomas Brottman (C) entledigas från uppdraget i det kommunala skärgårdsrådet. 

2. Michael Solander (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i Beredskapsutskottet. 

3. Jonas Jonsson (MP) väljs till ledamot i Beredskapsutskottet. 

4. Vakant plats i Skärgårdsrådet bordläggs. 

Sammanfattning 
Thomas Brottman (C) har inkommit med en begäran om entledigande från det kommunala 
Skärgårdsrådet. 

Michael Solander (MP) har inkommit med en begäran om entledigande från 
Beredskapsutskottet. 

Beslutsunderlag 

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

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

Expedieras 
- Valda personer 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §3:18 Dnr. KS 2016/0052 

Redovisning av delegationsbeslut 

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

- Ekonomichefen har på delegation avskrivit fordringar under perioden 2015-07-01 -
2015-12-31. 

- Sammanställning över anställningsbeslut inom Österåkers kommun under perioden 
2015-10-01 -2015-12-31. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §3:19 Dnr. KS 2015/0053 

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

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

Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2015-12-19 - 2016-02-08. 

- Protokoll, Länsstyrelsen i Stockholm, Protokoll för möte för uppföljning av den kommunala 
krisberedskapen. 2015-09-14. 
- Regeringsbeslut, Justitiedepartementet, Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap att vidta åtgärder för att uppföra tillfälliga asylboenden. 2015-10-09. 
- Sammanträdesprotokoll, Norrvatten. 2015-12-02. 
- Utdrag ur sammanträdesprotokoll, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Sammanträdesdagar 
2016. 2015-12-08, §8:10. 
- Sammanträdesprotokoll, Storstockholms brandförsvar, 2015-12-15. 
- Cirkulär 15:14, SKL, Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI). 2015-12-15. 
- "Kritik på teknik", SKL. 2015-12-16. 
- Öppna jämförelser Energi- och klimat 2015 - Byggnader och transporter i kommuner och 
landsting. SKL. 2015-12-16. 
- Beslut. Länsstyrelsen i Stockholm, Fastställande av bevarandeplaner för Na tura 2000-
områden. 2015-12-17. 
- Utdrag ur sammanträdesprotokoll, Socialnämnden, Socialnämndens månadsuppföljning per 
2015-11-30, 2015-12-17, § 12:4. 
- Utdrag ur sammanträdesprotokoll, Vård- och omsorgsnämnden, Vård- och 
omsorgsnämndens månadsuppföljning per 2015-11-30. 2015-12-22, § 11:4. 
- Cirkulär 15:42, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2015-2019. 2015-12-18. 
- Seminarium, Våldsbejakande extremism - vad betyder det för kommunerna?, SKL, 2015-12-
21. 
- Cirkulär 15:43, SKL, Redovisningsfrågor 2015 och 2016. 2015-12-21. 
- Yttrande, Länsstyrelsen i Stockholm, Anmälan för samråd angående avverkning av skog på 
fastigheten Skeppsbol 1:69 i Österåkers kommun. 2015-12-22. 
- Brev, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, Välkommen till samråd inför 
revideringen av Regionalt trafikförsörjningsprogram. 2015-12-22. 
- Cirkulär 15:44, Slutligt utfall av 2014 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för år 
2015. 2015-12-22. 
- Cirkulär 15:45, SKL, Utfall i utjämningssystemen 2016. 2015-12-22. 
- Brev, Naturvårdsverket, Angående trafikantveckan och Trafikverkets regleringsbrev 2016. 
2015-12-23. 
- Ansökan om tillstånd, Länsstyrelsen i Stockholm, Tillstånd om att arrangera cykeltävling 
2016-05-01. 2015-12-30. 
Forts. 

Justerandes signaturer . z- Utdragsbestyrkande 
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- Cirkulär 15:46, SKL, Ny instansordning för VA-mål. 2015-12-30. 
- Cirkulär 16:2, SKL, Kostnadsansvar för stödinsatser avseende barn och ungdomar som är 
placerade eller vistas i annan kommun. 2016-01-11. 
- KSL, Verksamhetsplan 2016. 2016-01-15. 
- Cirkulär 16:3, SKL, Ändringar i socialförsäkringsbalken fr o m 1 feb 2016. 2016-01-14. 
- Barnsäkerhetsrådet, Tema Skola. 2015-01-15. 
- PM, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Angående begäran om inventering av 
byggbar mark i landets kommuner. 2016-01-15. 
- Protokoll, Storstockholms brandförsvar, 2016-01-22. 
- Remiss, Socialsocialstyrelsen, Remiss avseende förslag till ändrade föreskrifter om 
socialnämndernas skyldighet att lämna statiska uppgifter om insatser för barn och unga -
tillägg med placerings formen stödboende. 2016-01-25. 
- Brev, Boverket, Miljömålsenkäten God bebyggd miljö kommer inte längre att skickas ut 
årligen. 2016-01-25. 
- Länsstyrelsen Stockholm, Inbjudan till en regional konferens - Sverige tillsammans, 2016-01-

- Länsstyrelsen Stockholm, Remiss angående anmälan om vattenverksamhet för anläggande av 
flytbrygga på fastigheten Östanå 1:2. 2016-01-26. 
- Brev, KSL, Reducerat pris under 2016 för Nationell patientöversikt i Stockholms kommuner. 
2016-01-27. 
- Minnesanteckningar från Integra donsrådet 2016-01-25. 
- Anmälan, Länsstyrelsen i Stockholm, Begäran om komplettering, flytbrygga Timrarön. 2016-

- Remiss, Naturvårdsverket, Har ni tillämpat EU:s varuförordning under 2015? 2016-01-29. 
- SKL, Demokratidagen 2016. 2016-02-01. 
- SKL, Rättelse av meddelande 14/2015. 2016-02-04. 
- Skrivelse av Michaela Fletcher, Kommunstyrelsens ordförande, till Migrationsverket — 
Ensamkommande barn. Begäran om jämnare könsfördelning. 2016-02-11. 

Postlista vecka 51/2015- 5/2016 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer 
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01-29. 


