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Närvarolista 

Parti Ledamöter" Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X 
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 
M Johan Boström X 
M Hampe Klein X 
FP 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 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 
Katarina Leinar Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 
Helena Cronberg Kommunikationschef 
Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 
Marie Akeby Projektledare Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kalle Johansson Adjungerad (SD) 
Fredrik Zethraeus Sekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS § 1:1 

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Dagordningen fastställs med tilläggen till övriga frågor enligt nedan. 

2. Kalle Johansson (SD) ges, med acklamation, närvaro- och yttranderätt från detta 
sammanträde och framöver. 

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

Övriga frågor 
Michaela Fletcher (M) anmäler följande frågor: 
- Personuppgifter och samtycke till publicering av personuppgifter på kommunens hemsida. 
- Arbetet med kommande översiktsplan (ÖP). 
- Rundtur i kommunen med den nya Kommunstyrelsen 

Ann-Christine Furustrand (S) anmäler följande fråga: 
- Invigning av den nya turistbyrån innan upphandlingen var genomförd. 

Närvaro- och yttrandrätt 
Ordföranden föreslår att Kommunstyrelsen ger Kalle Johansson (SD), som utan samverkan 
eller av egen kraft fick en plats i Kommunstyrelsen, närvaro- och yttranderätt från detta 
sammanträde och framöver. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Ann-Christine Furustrand (S) utses till justerare. Protokollet justeras senast måndagen den 19 
januari kl. 14.00, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast måndagen den 19 januari, kl. 14.00, kommunkansliet. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:3 Dnr. KS 2014/0320-431 

Medel för vattenvårdsåtgärder och medfinansiering av lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA) i Ullnaån 

Kommunstyrelsens beslut 

Beakta ett åtagande på 200 tkr fördelat på 100 tkr år 2016 och 100 tkr år 2017 för 
vattenåtgärder och medfinansiering av LOVA-ansökan för Ullnaån. 

Sammanfattning 
År 2000 infördes Vattendirektivet (200/60/EG) i EU. Genom vattendirektivet fastslås en 
gemensam ram för unionens vattenpolitiska samarbete för att säkra en god vattenkvalitet i 
framtiden. År 2004 infördes vattendirektivet i svensk lag genom miljöbalken, förordning 
(2004:660). I samband med införandet skapades Vattenmyndigheten för att samordna arbetet 
med att bevara och förbättra kvaliteten på våra vatten enligt direktivet. Statusklassningen för 
vattenförekomsterna Stora Värtan och Ullnaån uppvisar båda måttligt ekologisk status med 
krav på att uppnå god ekologiskt status senast år 2021. 

Ullnaån är en cirka 3 km lång å som förbinder Ullnasjön med Stora Värtan. Ån rinner igenom 
ett jordbrukslandskap vilket gör att den får ta emot ytterligare näringsämnen än de som följer 
med från sjön. Det gör ån till den enskilt största utsläppskällan av vatten och näringsämnen till 
Hägernäsviken och Stora Värtan. I "Kustnära naturvärden i Österåkers Kommun" beskrivs 
Inre Hägernäsviken som en vik med höga ekologiska och biologiska värden. Viken hotas dock 
av kraftigt igenväxt med fintrådiga alger under sommarmånaderna vilket bl.a. försämrat 
rekryteringen av fisk och då främst gädda. Den kraftiga tillväxten av alger beror bl.a. på för 
höga halter av kväve och fosfor. Förslagna åtgärder i "Kustnära naturvärden i Österåkers 
Kommun" är att minska lokal näringspåverkan. 
Syftet med projektet är att reducera utsläppen av kväve, fosfor och sediment från Ullnaån till 
Stora Värtan. För åtgärderna avser man ansöka om medel för lokala vattenvårdsprojekt 
(LOV A) med sista ansökningstid 30 november 2014. LOV A-bidraget utgör max 50 % av 
kostnaden. Övriga kostnader täcks av medfinansiärer. Projektet drivs av Täby 
fiskevårdsområdesföreningen tillsammans med Täby och Österåkers kommuner. Projektet är 
budgeterat till totalt 1400 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:3. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-11-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande beakta ett 
åtagande på 200 tkr fördelat på 100 tkr år 2016 och 100 tkr år 2017 för vattenåtgärder och 
medfinansiering av LOVA-ansökan för Ullnaån. 

Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 1:3 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande med 
biträde av Ann-Christine Furustrands (S) och finner att sa är fallet. 

Expedieras 
- Täby kommun 

SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:4 Dnr. KS 2012/0020-214 

Detaljplan för Svavelsö, Svinninge 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Detaljplan för Svavelsö antas. 

2. Ta med i Planbestämmelse den skredrisk som finns. 

3. Markytan ej får ändras mer än 1,0 meter. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände 2005-12-19 "Svinninge planprogram" och "Svinninge -
översiktlig MKB" som underlag för vidare detaljplaneläggning inom området. 
Detaljplaneläggningen av Svavelsö, liksom för hela Svinninge, syftar till att underlätta den 
pågående successiva omvandlingen från fritidsboende til1 permanentboende och möjliggöra, 
av fastighetsägarna efterfrågade, avstycknings- och utbyggnadsmöjligheter. Vidare är 
planläggningen en förutsättning för utbyggnad av allmänt VA-system i Svinninge. 

Länsstyrelsen beslutade den 13 december 2013 att bevilja Österåkers Kommuns begäran om 
upphävande av del av förordnande enligt § 113 BL. Den 20 november 2014 beslutade 
1 vänsstyrelsen att bifalla kommunens begäran om upphävande av strandskyddet inom områden 
som planläggs som kvartersmark för bostäder (B), anläggningar (E^ och allmän plats 
(Lokalgata). 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:4. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-12-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att detaljplan för 
Svavelsö antas. 
Mats Larsson (S) lämnar tvä tilläggsyrkande innebärande att 
1. Ta med i planbestämmelse den skredrisk som finns. 
2. Markytan ej får ändras mer än 1,0 meter. 

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

Expedieras 
- SBF 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §1:5 Dnr. KS 2014/0291-251 

Exploateringsavtal för Valsättra del I 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till Samhällsbyggnads förvaltningen för ytterligare utredning av 
hantering av dagvatten och bullernivån. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände 2005-12-19 "Svinninge planprogram" och "Svinninge -
översiktlig MKB" som underlag för vidare detaljplaneläggning i området. 
Detaljplaneläggningen av Valsättra del 1, liksom för hela Svinninge, syftar till att underlätta 
den pågående omvandlingen från fritidsboende till permanentboende och möjliggöra, av 
fastighetsägarna efterfrågade, avstycknings- och utbyggnadsmöjligheter. Vidare är 
planläggningen en förutsättning för utbyggnad av allmänt VA system i Svinninge. 

Detaljplanen för Valsättra del 1 redovisar friliggande småhusbebyggelse, radhus och nya gator. 
Planområdet omfattar idag 12 fastigheter och detaljplaneförslaget möjliggör en utbyggnad om 
60 villor/parhus och 24 radhus. 

Genom KS beslut Dnr. KS 2014/0097-253 har kommunen godkänt att dess markinnehav 
inom detaljplanen försäljs. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:6. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-15. 

Förslag till beslut 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på återremiss av ärendet med följande motivering: 
Vi uppfattar området Valsättra del 1 som ett sårbart område vad gäller hanteringen av 
dagvatten och känner att det finns behov av att ytterligare genomgång så att området tydligare 
kan uppvisa åtgärder som visar hur hanteringen av dagvattnet skall ske och vem som har 
ansvar för att hantera de dagvattentillströmminingar som handlingarna redan nu pekar på är 
en realitet. Till detta skall läggas de risker som finns med vad ett förändrat klimat kan innebära. 
Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport 2011:28 säger sammanfattningsvis att årsnederbörden 
ökar med 10 till 30 procent, att extrem mederbörd ökar med cirka 20 procent med ökad risk 
för kraftiga regn. 
Detaljplanen måste på ett mer tydligt sätt påvisa hur dagvattenhanteringen skall hanteras 
utifrån ett så väl kortsiktigt som ett mer långsiktigt perspektiv. 
När det gäller bullernivåer och krav på närmaste gräns för byggrätt för bostadshus från 
Svinningevägens närmaste kant framför Länsstyrelsen önskemål om att byggrätter och 
uteplatser regleras så att inga bostäder riskers att beröras av bullernivåer över riktvärden. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Vi anser att ärendet även här bör arbetas vidare på och regleras skarpare för att miniminer 
framtida bullerproblem. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §1:6 Dnr. KS 2012/0080-214 

Detaljplan för Valsättra del I 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till Samhällsbyggnads förvaltningen för ytterligare utredning av 
hantering av dagvatten och bullernivån. 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande. 
Miljöpartiet anser att det finns brister i Detaljplanen därför biträder vi ett återremissyttrande 
pga av dessa skäl. 
• Bristfällig beskrivning av hanteringen av dagvatten 
• Bristfällig beskrivning av buller problematiken 
• Vi anser att föreslagen ny utfart är illa placerad och trafikfarlig, bättre vore att placera den 
med utfart i höjd med Hästängsuddsvägen med en cirkulationsplats. 
• Miljöpartiet är också principiellt för långsiktig hållbar bebyggelseutveckling och emot 
exploatering i geografiska lägen långt från kollektivtrafik och service. Därför är (MP) 
tveksamma till nivån på exploateringen i området. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände 2005-12-19 "Svinninge planprogram" och "Svinninge -
översiktlig MKB" som underlag för vidare detaljplaneläggning i området. 
Detaljplaneläggningen av Valsättra del 1, liksom för hela Svinninge, syftar till att underlätta 
den pågående omvandlingen från fritidsbonde till permanentboende och möjliggöra, av 
fastighetsägarna efterfrågade, avstycknings- och utbyggnadsmöjligheter. Vidare är 
planläggningen en förutsättning för utbyggnad av allmänt VA-system i Svinninge. 

Detaljplanen för Valsättra del 1 redovisar friliggande småhusbebyggelse, radhus och nya gator. 
Planområdet omfattar idag 12 fastigheter och detaljplaneförslaget möjliggör en utbyggnad om 
60 villor/parhus och 24 radhus. 

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte 
erfordras. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:7. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-09-25. 

Förslag till beslut 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på återremiss av ärendet med följande motivering 
Vi uppfattar området Valsättra del 1 som ett sårbart område vad gäller hanteringen av 
Forts. 

Justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 1:6 

dagvatten och känner att det finns behov av att ytterligare genomgång sa att området tydligare 
kan uppvisa åtgärder som visar hur hanteringen av dagvattnet skall ske och vem som har 
ansvar för att hantera de dagvattentillströmminingar som handlingarna redan nu pekar på är 
en realitet. Till detta skall läggas de risker som finns med vad ett förändrat klimat kan innebära. 
Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport 2011:28 säger sammanfattningsvis att årsnederbörden 
ökar med 10 till 30 procent, att extrem mederbörd ökar med cirka 20 procent med ökad risk 
för kraftiga regn. 
Detaljplanen måste på ett mer tydligt sätt påvisa hur dagvattenhanteringen skall hanteras 
utifrån ett så väl kortsiktigt som ett mer långsiktigt perspektiv. 
När det gäller bullernivåer och krav på närmaste gräns för byggrätt för bostadshus från 
Svinningevägens närmaste kant framför Länsstyrelsen önskemål om att byggrätter och 
uteplatser regleras så att inga bostäder riskers att beröras av bullernivåer över riktvärden. Vi 
anser att ärendet även här bör arbetas vidare på och regleras skarpare för att miniminer 
framtida bullerproblem. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande med biträde av Michael Solander (MP) och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- SBF 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:7 Dnr. KS 2014/0139-100 

Svar på medborgarförslag nr 1/2014 - Bygg ett höghus i centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 1/2014 besvarat med hänvisning till det pågående arbetet med 
Program för Åkersberga stad - centrumområdet. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 9 april 2014 föreslås att ett 
minst 17-våningars höghus byggs mellan gamla parkeringsgaraget och kanalen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:8. 
- Michaela Fletchers (M) beslutsförslag daterat 2014-12-01. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-11-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att anse medborgarförslag 
nr 1/2014 besvarat med hänvisning till det pågående arbetet med Program för Åkersberga 
stad - centrumområdet. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- SBF 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:8 Dnr. KS 2013/0333 

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till 
alla i skolan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslag nr 5/2013 besvarat med hänvisning till att de nationella riktlinjerna 
om näringsriktiga måltider i skolan följs samt att en ny kostpolicy ska tas fram utifrån bland 
annat Livsmedelsverkets nya rekommendationer och tillagningskök ska, där det är praktiskt 
möjligt, finnas på skolan. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2013-11-11, § 8:7, föreslår förslagsställaren 
att det ska finnas bra och näringsriktig mat till alla i skolan samt kanske även frukost. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetstutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:9. 
- Michaela Fletchers (M) besluts förslag daterat 2014-12-01. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-10-22. 
- Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-03-04, § 2:7. 
- Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-01-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att anse medborgarförslag 
nr 5/2013 besvarat med hänvisning till att de nationella riktlinjerna om näringsriktiga måltider 
i skolan följs samt att en ny kostpolicy ska tas fram utifrån bland annat Livsmedelsverkets nya 
rekommendationer och tillagningskök ska, där det är praktiskt möjligt, finnas på skolan. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Skolnämnden 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:9 Dnr. KS 2014/0310 

Förstudie särskilt boende för äldre på Ljusterö 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna rapporten om förstudie Ljusterö särskilt boende. 

2. Ge Armada Fastighets AB i uppdrag att gemensamt med Vård- och omsorgsnämnden 
projektera för ett särskilt boende för äldre med tio platser vid Görjansgården, med möjlighet 
till parboende 

3. Lämplig placering avgörs under projekteringen. 

4. Finansiering av projektering sker genom framtida hyra av särskilt boende på Ljusterö som 
utges till Armada Fastighets AB och som får uppgå till maximalt 2 044 000 kr per år. 

5. Vård- och omsorgsnämndens begäran om förstärkt budgetram med 10 373 596 kr per helår 
från och med 2017 eller när det särskilda boendet står färdigt beaktas i budgeten för 2017. 

6. Ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på ersättning för särskilt 
boende på Ljusterö inför budget 2017. 

7. Se över möjligheten till utökning av den gemensamma lokalytan på Görjansgården vid 
anslutning enligt (alternativ B) då detta behövs med tanke pä större verksamhet med bland 
annat rullstolar. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2013 Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att genomföra en 
förstudie Ljusterö särskilt boende. Förstudien ska rapporteras under 2014. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:10. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-11-03. 
- Utdrag ur Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2014-10-28, § 9:8. 
- Socialnämndens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Godkänna rapporten om förstudie Ljusterö särskilt boende. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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2. Gc Armada Fastighets AB i uppdrag att gemensamt med Vård- och omsorgsnämnden 
projektera för ett särskilt boende för äldre med tio platser vid Görjansgården, med möjlighet 
till parboende. 
3. Lämplig placering avgörs under projekteringen. 
4. Finansiering av projektering sker genom framtida hyra av särskilt boende på Ljusterö som 
utges till Armada Fastighets AB och som får uppgå till maximalt 2 044 000 kr per år. 
5. Vård- och omsorgsnämndens begäran om förstärkt budgetram med 10 373 596 kr per helår 
från och med 2017 eller när det särskilda boendet står färdigt beaktas i budgeten för 2017. 
6. Ge Värd- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på ersättning för särskilt 
boende på Ljusterö inför budget 2017. 

Michaela Fletcher (M) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att se över möjligheten till 
utökning av den gemensamma lokalytan på Görjansgården vid anslutning enligt (alternativ B) 
då detta behövs med tanke på större verksamhet med bland annat rullstolar. 

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

Expedieras 
- Armada Fastighets AB 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS § 1:10 Dnr. KS 2014/0109 

Svar på motion nr 5/2014 från Francisco Contreras (V) - Avskaffa 
Noll koll-nämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige 2014-11-17 fattade 
beslut om antagande av ny politisk organisation för mandatperioden 2015-2018, där Kultur-
och utbildningsnämnden upphör per den 2014-12-31 och ersättas av två nya nämnder; 
Skolnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Francisco Contreras (V) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-03-10, § 2:20, 
föreslagit att den nuvarande Kultur- och utbildningsnämnden avskaffas. Motionen förslås 
besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2014-11-17, § 8:10, 
fattade beslut om antagande av nya politisk organisation för mandatperioden 2015 - 2018. 
Beslutet om ny politisk organisation innebär bl. a. inrättande av två nya nämnder, 
Skolnämnden samt Kultur- och fritidsnämndenatt, vilket i sin tur innebär att den hittills 
existerande Kultur- och utbildningsnämnden upphör per 2014-12-31. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:11. 
- Michaela Fletchers (M) beslutsförslag daterat 2014-11-27. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-11-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att motionen anses besvarad 
med hänvisning till att Kommunfullmäktige 2014-11-17 fattade beslut om antagande av ny 
politisk organisation för mandatperioden 2015-2018, där Kultur- och utbildningsnämnden 
upphör per den 2014-12-31 och ersättas av två nya nämnder; Skolnämnden samt Kultur- och 
fritidsnämnden. 

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

Expedieras 
- Kultur- och utbildningsnämnden 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS § I: I I Dnr. KS 2014/0350-253 

Markanvisningsavtal Husby 2:2, Fredsborgs förskole- och skoltomt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Armada Fastighets AB som avtalspart med ensamrätt att 
undersöka och förhandla om möjligheterna att förvärva och bebygga det kommunägda 
markområdet för förskola och skola hörande till fastigheten Husby 2:2. 

Sammanfattning 
Det aktuella markområdet ägs av Österåkers kommun och är i gällande detaljplan för 
Fredsborg planlagd som förskole- och skoltomt (S). Området är beläget i södra delen av det 
s.k. Fredsborgsområdet, i anslutning till lokalgatorna Järnvägsbacken och Björkängsvägen. 

Projektet har bedömts uppfylla förutsättningar för att tillämpa direktatwisning i enlighet med 
kommunens markanvisningspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-03. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:12. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-12-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Kommunstyrelsen godkänner Armada Fastighets AB som avtalspart med ensamrätt att 
undersöka och förhandla om möjligheterna att förvärva och bebygga det kommunägda 
markområdet för förskola och skola hörande till fastigheten Husby 2:2. 

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

Expedieras 
- Armada Fastighets AB 

SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS §1:12 Dnr. KS 2014/0216-040 

Kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge resecentrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna finansieringsavtal med Täby kommun och att Österåkers kommun senast 
den 1 januari 2016 som kommunal medfinansiering av Arninge resecentrum ska erlägga 
15 000 000 kr. 

2. Finansieringen sker inom posten "Särskilda insatser" i resultatbudgeten. 

Sammanfattning 
I Stockholm Nordosts Vision och Täby kommuns planer för att utveckla Täby centrum, enligt 
RUFS - Arninge till en regional stadskärna är etableringen av en ny bytespunkt för 
kollektivtrafiken - Arningen resecentrum - mycket viktig, både för att underlätta resor inom 
sektorn och för kommande regionalt kopplade transportsystem. 

Staten - via Trafikverket — och Stockholms läns landsting står för huvuddelen av 
finansieringen. Men för att Arninge resecentrum skall komma till stånd krävs även en 
kommunal medfinansiering på 70 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:13. 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2014-10-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Godkänna finansieringsavtal med laby kommun och att Österåkers kommun senast 
den 1 januari 2016 som kommunal medfinansiering av Arninge resecentrum ska erlägga 
15 000 000 kr. 
2. Finansieringen sker inom posten "Särskilda insatser" i resultatbudgeten. 

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

Expedieras 
- Täby Kommun 
- Stockholm Nordost 
- SBF 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ArC-f Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS § 1:13 Dnr. KS 2014/0351-406 

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna föreliggande förslag till taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll. 

1. Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll från 2015-01-01. 

2. Taxa för brandskyddskontroll, uppräknad per 2014-07-01. 

3. Taxa för sotning/rengöring, uppräknad per 2014-07-01. 

Taxorna 2 och 3 ovan justeras årligen från och med 2015 med av Sveriges Kommuner och 
Landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares riksförbund fastställt sotningsindex. 

Sammanfattning 
Ett förslag till taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll har upprättats av 
Storstockholms brandförsvar. Föreslaget innebär att taxorna uppjusteras 1,8 %. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:14. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtände daterat 2014-12-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Godkänna föreliggande förslag till taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll. 
1. Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll från 2015-01-01. 
2. Taxa för brandskyddskontroll, uppräknad per 2014-07-01. 
3. Taxa för sotning/rengöring, uppräknad per 2014-07-01. 
Taxorna 2 och 3 ovan justeras årligen från och med 2015 med av Sveriges Kommuner och 
Landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares riksförbund fastställt sotningsindex. 

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

Expedieras 
- SBF 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS § 1:14 Dnr. KS 2014/352-410 

Fastställande av sotningsfrister 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa föreliggande förslag till sotningsfrister i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 
2014-12-09. 

Sammanfattning 
Ett förslag till sotningsfrister har upprättats av Storstockholms brandförsvar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:15. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-12-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att fastställa 
föreliggande förslag till sotningsfrister i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2014-12-09. 

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

Expedieras 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS § 1:15 Dnr. KS 2014/0061-045 

Borgensansökan från Armada Mellansjö AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bevilja Armada Mellansjö AB kommunal borgen på 8 338 301 kr att erbjudas som säkerhet 
vid upplåning avseende fastigheterna Dragboda 1:28, Mellansjö 3:8 samt Storström 1:6. 

2. Borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 8:5 år 2013. 

Sammanfattning 
Armada Mellansjö AB (556688-2022) ansöker om kommunal borgen på 8 338 301 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning för att ersätta dagens befintliga pantbrevslån. De berörda 
fastigheterna är Dragboda 1:28, Mellansjö 3:8 samt Storström 1:6. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:16. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2014-12-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens besluts förslag innebärande att 
1. Bevilja Armada Mellansjö AB kommunal borgen på 8 338 301 kr att erbjudas som säkerhet 
vid upplåning avseende fastigheterna Dragboda 1:28, Mellansjö 3:8 samt Storström 1:6. 
2. Borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 8:5 år 2013. 

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

Expedieras 
- Armada Mellansjö AB 
- Ekonomienheten, controller 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS § 1:16 Dnr. KS 2014/0060-045 

Borgensansökan från Armada Bostäder AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

1. Bevilja Armada Bostäder AB kommunal borgen på 33 963 032 kr att erbjudas som säkerhet 
vid upplåning avseende fastigheterna Berga 11:71, Berga 11:72, Berga 6:320, Berga 6:321 samt 
Berga 6:43. 

2. Borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 8:5 år 2013. 

Sammanfattning 
Armada Bostäder AB ansöker om kommunal borgen på 33 963 032 kr att erbjudas som 
säkerhet vid upplåning för att ersätta dagens befintliga pantbrevslån. De berörda fastigheterna 
är Berga 11:71, Berga 11:72, Berga 6:320, Berga 6:321 samt Berga 6:43. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:17. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2014-12-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletchcr (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
1. Bevilja Armada Bostäder AB kommunal borgen på 33 963 032 kr att erbjudas som säkerhet 
vid upplåning avseende fastigheterna Berga 11:71, Berga 11:72, Berga 6:320, Berga 6:321 samt 
Berga 6:43. 
2. Borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 8:5 år 2013. 

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

Expedieras 
- Armada Bostäder AB 
- Ekonomienheten, controller 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS § 1:17 Dnr. KS 2014/0006 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2014 noteras till protokollet. 

2. Svar på uppkomna frågor kring arbetet i tunneln, välkomstskylten och arbetet vid Åsättra 
hamn lämnas vid nästkommande sammanträde i Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2014. 
Prognosen för Kommunstyrelsen som helhet visar på ett överskott om 2 500 tkr för 2014. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:18. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2014-12-16 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2014 noteras dll protokollet. 

Michaela Fletcher (M) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att svar på uppkomna frågor 
kring arbetet i tunneln, välkomstskylten och arbetet vid Åsättra hamn lämnas vid 
nästkommande sammanträde i Kommunstyrelsen. 

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

Expedieras 
- SBF, Väg- och trafikenheten 
- Ekonomienheten, controller 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS § 1:18 Dnr. KS 2014/0006 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2014 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2014 
Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -9 326 tkr vilket innebär an positiv 
avvikelse om 217 tkr för perioden. 
Bokslutsprognosen visar på underskott med en negativ avvikelse pä -600 tkr per december 
2014. Budgetavvikelsen består av väntat underskott inom överförmyndarverksamhet samt 
överskott inom Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:19. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2014-12-16 

Förslag till beslut 
Michacla Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2014 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten, controller 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS § 1:19 Dnr. KS 2014/0006 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Vård- och omsorgsnämnden bruttoram för 2014 justeras upp med 5 Mkr. 

2. Socialnämndens bruttoram för 2014 justeras ned med 5 Mkr. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per november månad 2014 noteras till 
protokollet. 

Sammanfattning 
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2014. 
Resultatbudgeten för 2014 uppgår till 62,2 Mia-. Bokslutsprognosen per november månad 
visar en positiv avvikelse om 18 Mkr jämfört med budget 2014. Detta förklaras i första hand 
av realiserade vinster för placering av medel (5 Mkr) och lägre kostander för vissa centrala 
poster bl.a. oförutsedd, särskilda insatser, avskrivningar samt reglerings post för 
pensionskostnader. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2014-12-19. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Vård- och omsorgsnämnden bruttoram för 2014 justeras upp med 5 Mkr. 
2. Socialnämndens bruttoram för 2014 justeras ned med 5 Mkr. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per november månad 2014 noteras till 
protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten, controller 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS § 1:20 Dnr. KS 2014/0369-048 

Bidrag till tjejjouren Bellis i Österåker 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja bidrag på 60 000 kr till tjejjouren Bellis i Österåker. 

2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens budgetram 2015. 

Sammanfattning 
Tjej jouren Bellis i Österåker har inkommit med en ansökan om ett bidrag på 60 000 kr. 
Efter sommarens vattenskador har tjejjouren behövt hyra tillfälliga lokaler. Verksamheten 
genererar inga inkomster. För att klara verksamheten under 2015 söks därför bidraget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2014-12-17. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:22. 

Förslag till beslut 
Michacla Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att 
1. Bevilja bidrag på 60 000 kr till tjejjouren Bellis i Österåker. 
2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens budgetram 2015. 

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

Expedieras 
- Tjejjouren Bellis 
- Trygghetssamordnaren 
- Ekonomienheten, controller 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS § 1:21 Dnr. KS 2014/0251 

Val av ledamöter till arvodesberedningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ledamöter i arvodesberedningen väljs: 
- Arne Ekstrand (KD), ledamot. 
- Björn Pålhammar (C), ledamot. 
- Bert Niska (ÖP), ledamot. 
- Björn Molin (RP), ledamot. 
- Bo Lundin (MP), ledamot. 
- Bo Edlén (V), ledamot. 
- Lennart Ljungqvist (SD), ledamot. 
- (FP), val av ledamot, bordläggs. 
- (SO), val av ledamot, bordläggs. 

Sammanfattning 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-17, § 13:10, lyftes ärendet om val av ledamöter 
till arvodesberedningen. Arvodesberedningen ska bestå av tvä ledamöter frän (M) och två 
ledamöter från (S) medan övriga partier ska representeras med en ledamot var. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-17 valdes följande personer till 
arvodesberedningen: 
Kenneth Netterström (M), ordförande 
Johan Boström (M), ledamot. 
Leif Pettersson (S), ledamot 
Rosita Olsson-Palmberg (S), ledamot 

Övriga val bordlades. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2014-12-15, § 13:10. 

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

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

Expedieras 
- De valda 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS § 1:22 Dnr. 

Utbetalning av ersättning för beredskapsåtagande som redan har 
utförts under 2012-2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Utbetalning av retroaktiva ersättningar avseende genomförda beredskap ska göras till 
dåvarande ordförande och l:e vice ordförande för Socialnämnden. 

2. Schablonmässiga beräkningar uppskattar till 45 tkr för respektive person för 2,5 år och ska 
konteras på Socialnämndens konto för politiker. 

3. Ersättning ska betalas 3 tkr per vecka för genomförd beredskap till Socialnämndens 
ordförande för perioden november - december 2014. 

Sammanfattning 
Till följd av den förändrade fördelningen av beredskapsansvaret för Socialnämndens 
presidium föreslås att kommunen gör en särskild utbetalning av ersättning avseende 
beredskapsåtagande som redan utförts under 2012 - 2014. 
Schablonmässigt har beräknats 9 veckor per år och person och 2 tkr per vecka för genomförd 
beredskap. Detta innebär 45 tkr per person och för 2,5 år. 
Den totala kostnaden avseende retroaktiva ersättningar uppgår till 118 tkr inkl. PO. 

Beslutsunderlag 
- PM daterat 2014-11-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget i PM innebärande att 
1. Utbetalning av retroaktiva ersättningar avseende genomförda beredskap ska göras till 
dåvarande ordförande och l:e vice ordförande för Socialnämnden. 
2. Schablonmässiga beräkningar uppskattar till 45 tkr för respektive person för 2,5 ar och ska 
konteras på Socialnämndens konto för politiker. 
3. Ersättning ska betalas 3 tkr per vecka för genomförd beredskap till Socialnämndens 
ordförande för perioden november — december 2014. 

Johan Boström (M) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag pä ärendet. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande med 
biträde av Johan Boström (M) eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) avslagsyrkande och 
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster, 3 nej-röster och 2 avstår. 

Expedieras 
- Socialnämndens tidigare presidium 
- Ekonomienheten, controller 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-01-12, § 1:22 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

FP 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 3 2 

^ na 
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KS §1:23 Dnr. KS 2014/0300 

O 

Återremitterat ärende - Rådgivande organ i Österåkers kommun 
för mandatperioden 2015 - 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. För cn mandatperiod av ett år, 2015-01-01 - 2015-12-31, ska följande rådgivande organ 
inrättas under Kommunstyrelsen: Handikappråd, Idrotts- och friluftsrådet, Integrationsråd, 
Näringslivsråd, Pensionärsråd, Skärgårdsråd, Trygg i Österåker och Miljö- och klimatråd. 

2. Kommunstyrelsen utser ordföranden och ledamöterna till råden för cn period av ett år. 

3. De rådgivande organen har max sex stycken arvoderade sammanträden per år. 

4. Administrativ sakkunnig resurs hämtas från berört sakområde. 

5. Kostnaden för de rådgivande organen finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram. 

Härefter beslutar Kommunstyrelsen att välja följande ledamöter till de rådgivande organen. 

6. Till näringslivsrådet väljs följande ledamöter: 
- Michaela Fletcher (M), ordförande. 
- Mathias Lindow (FP), l:e vice ordförande. 
- Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 

Till pensionärsrådet utses följande ledamöter: 
- Mikael Ottosson (KD), ordförande. 
- Ingrid Jacobsson (ÖP), ledamot. 
- Per Albinsson (C), ledamot. 
- Margareta Gustafsson (S), ledamot. 

Till Skärgårdsrådet utses följande ledamöter: 
- Mathias Lindow (FP), ordförande. 
- Sven Hugosson (FP), personlig ersättare för Mathias Lindow (FP). 
- Christina Funhammar (M), ledamot. 
- Bo Lundin (MP), ledamot. 

Till Miljö- och klimatråd utses följande ledamöter: 
- Michaela Haga (C), ordförande. 
- Conny Söderström (M), ledamot. 
- Ann-Christine Furustrand (S), ledamot. 
- Bert Niska (ÖP), ledamot. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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1 ill Handikapprådet/Tillgänglighetsrådet utses följande ledamöter: 
- Monica Kjellman (FP), ordförande. 
- Per Albinsson (C), ledamot. 
- Susanne Singstedt (ÖP) 
- Eva Börjesson (S), ledamot. 

Till Trygg i Österåker utses följande ledamöter: 
- Michaela Fletcher (M), ordförande. 
- Mathias Lindow (FP), l:e vice ordförande. 
- Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 

Till Barn- och ungdomsrådet utses följande ledamöter: 
- Jeanette Widen (M), ordförande. 
- (FP) bordläggs. 
- Sofia Fanberg (S) 

Till Idrotts- och frilutsråd utses följande ledamöter: 
- Michaela Fletcher (M), ordförande. 
- Mathias Lindow (FP), i:e vice ordförande. 
- Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 

Till Integrationsrådet utses följande ledamöter: 
- Franz Heinel (ÖP), ordförande. 
- Örjan Franzén (FP), ledamot. 
- (C) bordläggs. 
- Margareta Olin (S), ledamot. 

Sammanfattning 
I Österåkers kommun finns idag ätta olika rådgivande organ. Sju av dessa rådgivande organ, 
Handikappråd, Idrotts- och friluftsrådct, Integrationsråd, Näringslivsråd, Pensionärsråd, 
Skärgårdsrådet och Trygg i Österåker finns organisatoriskt under Kommunstyrelsen. 
Det åttonde rådgivande organet, Barn- och ungdomsråd, finns under nuvarande Kultur- och 
utbildningsnämnden. 

De rådgivande organen har bland annat till uppgift att i de ärenden som berör råden fungera 
som remissinstans till kommunens nämnder samt vara en kontaktyta till intresseorganisationer 
och allmänheten i kommunen. 
Inför mandatperioden 2015-2018 ska Kommunstyrelsen ta ställning till råden, där Miljö- och 
klimatrådet utgör ett nytt rådgivande organ, och dess sammansättning. 
Det är av vikt att administrativ sakkunnig resurs, t.ex. sekreterarskap, hämtas frän berört 
sakområde. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17. § 1:21. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-11-06. 

Förslag till beslut 
Roger Johansson (RP) yrkar på återremiss av ärendet. 

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 
1. För en mandatperiod av ett år, 2015-01-01 - 2015-12-31, ska följande rådgivande organ 
inrättas under Kommunstyrelsen: Handikappråd, Idrotts- och friluftsrådet, Integrationsråd, 
Näringslivsråd, Pensionärsråd, Skärgårdsråd, Trygg i Österåker och Miljö- och klimatråd. 
2. Kommunstyrelsen utser ordföranden och ledamöterna till råden för en period av ett år. 
3. De rådgivande organen har max sex stycken arvoderade sammanträden per år. 
4. Administrativ sakkunnig resurs hämtas från berört sakområde. 
5. Kostnaden för de rådgivande organen finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram. 

Michaela Fletcher (M) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att härefter beslutar 
Kommunstyrelsen att välja följande ledamöter till de rådgivande organen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, enligt 
Roger Johanssons (RP) yrkande om återremiss, och finner att ärendet ska avgöras idag. 

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

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

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

Expedieras 
- Ordförande i respektive rådgivande organen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-01-12, § 1:23 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

FP 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 10 3 -
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KS § 1:24 Dnr. KS 2014/0375 

Inrättande av dels Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och 
dels Kommunstyrelsens Planarbetsutskott (Plan-AU) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Inrätta Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), för perioden 2015-01-01 - 2018-12-31, 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare. 

2. Inrätta Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU), för perioden 2015-01-01 -
2018-12-31, bestående av fem ledamöter och fem ersättare. 

3. Byggnadsnämndens och Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium adjungeras till 
sammanträden i Plan-AU. 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande. 
Vi vill att Plan-AU även skall ansvara för beredningen av de övergripande, långsiktiga och 
strategiska miljö och hållbarhets frågorna i kommunen. KS är ytterst ansvarig för Miljö och 
Hållbarhets frågor. Det borde ges tyngd i den politiska organisationen. Att lägga detta ansvar 
och arbete i ett klimatråd kan inte annat än ses som att den politiska ledningen tar alltför lätt 
på kommunens utmaningar när det gäller miljö, klimat och hållbarhetsfrågor. 
Michael Solander (MP) 

Röstförklaring 
Michaela Fletcher (M) lämnar en röstförklaring. 
Röstförklaring i ärendet inrättande av dels Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) dels 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU) 
Kommunstyrelsens uppdrag och uppgifter läggs fast i det reglemente som 
kommunfullmäktige fastställer för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens uppgifter inom miljö 
och klimatområdet är enligt reglementet bl.a. 
- att leda och samordna miljöstrategiska frågor såsom energiplanering samt främja 
energihushållningen 
- att uppmärksamt följa miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i 
kommunen. 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott har två uppgifter: dels att vara ett beredningsorgan för 
kommunstyrelsen dels att fatta beslut för kommunstyrelsens räkning i de frågor som 
kommunstyrelsen i sin delegationsordning uppdrar åt planeringsutskottet att göra. 
Michael Solanders (MP) med flera i och för sig vällovliga ambition att formulera ett uppdrag 
för planarbetsutskottet inom miljöområdet är onödigt då planarbetsutskottet som 
kommunstyrelsens beredningsorgan redan har beredningsansvaret för det uppdrag som finns 
i reglementet men riskerar också att skapa en osäkerhet genom att försöka definiera ett 
uppdrag som blir en omformulering av det som står i reglementet. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Avsikten är kommunstyrelsens planarbetsutskott skall bereda alla frågor som det ankommer 
på samhällsbyggnadsförvaltningen att handlägga. 
Michael Solander (MP) riskerar också att skapa en osäkerhet då han också har missförstått 
miljö- och klimatrådets uppdrag och ansvar. Miljö- och klimatrådet är inget beredningsorgan 
för kommunstyrelsen. Uppdraget att bereda ärenden för kommunstyrelsen har 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens planarbetsutskott. 
Miljö- och klimatrådet är ett remissorgan under kommunstyrelsen. För att rådet vid behov 
skall kunna komplettera sina kompetenser och sin bredd som remissorgan skall rådet också 
fungera som en kontaktyta mot ytterligare organisationer och allmänhet. 
För att förtydliga ansvarsfördelningen mellan KSAU och Plan-AU och avser jag/vi att 
återkomma med en instruktion för Plan-AU som ett komplement till delegationsordningen. 
Michaela Fletcher (M) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen får enligt det nya reglementet § 26, antaget i Kommunfullmäktige 2014-12-
15, själva besluta om det ska inrättas utskott, samt antal ledamöter och ersättare. Förslaget är 
att inrätta Kommunstyrelsens Planarbetsutskott (Plan-AU) som komplement till KSAU för att 
renodla utskottens ansvarsområden. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-12-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 
1. Inrätta Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), för perioden 2015-01-01 - 2018-12-31, 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare. 
2. Inrätta Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU), för perioden 2015-01 -01 -
2018-12-31, bestående av fem ledamöter och fem ersättare. 
3. Byggnadsnämndens presidium adjungeras till sammanträden i Plan-AU. 

Michaela Fletcher (M) yrkar pa tillägg till beslutspunkten tre innebärande att "... och Miljö-
och hälsoskyddsnämndens... ". 

Michael Solander (MP) yrkar att Plan-AU ska bereda de övergripande, langsiktiga och 
strategiska miljö- och hållbarhetsfrågorna. 

Roger Johansson (RP) och Andreas Lennkvist-Manriquez (V) biträder Michael Solanders (MP) 
yrkande. 

Michaela Fletcher (M) yrkar avslag på Michael Solanders (MP) yrkande. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden 
innebärande att 1. Inrätta Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), för perioden 2015-01-01 
- 2018-12-31, bestående av fem ledamöter och fem ersättare, 2. Inrätta Kommunstyrelsens 
planarbetsutskott (Plan-AU), för perioden 2015-01-01 - 2018-12-31, bestående av fem 
ledamöter och fem ersättare, 3. Byggnadsnämndens presidium adjungeras till sammanträden i 
Plan-AU samt tilläggsyrkandet att "... och Miljö- och hälsoskyddsnämndens..och finner att 
så är fallet. 

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michael Solanders (MP) 
yrkande, med biträde av Roger Johansson (RP) och Andreas Lennkvist-Manriquez (V), att 
Plan-AU ska bereda de övergripande miljö- och klimatfrågorna eller enligt Michaela Fletchers 
(M) avslagsyrkande på Michael Solanders (MP) yrkande och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Michaela Fletchers (M) avslagsyrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michael Solanders (MP) yrkande 
röstar nej, den som är för Michaela Fletchers (M) avslagsyrkande röstar ja. 

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

Expedieras 
- Presidium för Byggnadsnämnden samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
- SBF 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-01-12, § 1:24 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

FP 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 7 6 -
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KS § 1:25 Dnr. KS 2014/0370 

Delegering från Kommunstyrelsen till Plan-AU 

Kommunstyrelsens beslut 

Andra Kommunstyrelsens delegationsordning (ÖFS 2013:34) avseende punkterna 5.11,13.1 -
2, samt 15.2 och 15.4, med anledning av att Kommunsstyrelsen inrättar tvä utskott, som 
underlydande organ - Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och Kommunstyrelsens Plan
arbetsutskott (Plan-AU), i enlighet med tjänstutlåtande, daterat 2014-12-18. 

Sammanfattning 
Då Kommunstyrelsen har beslutat om att, som underlydande organ, inrätta två utskott -
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och Kommunstyrelsens plan-arbetsutskott (Plan-
AU), har Kommunstyrelsen att även fatta beslut om delegering av uppgifter och ansvar för 
dessa utskott. 
Föreliggande förslag omfattar ändringar i Kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning 
(ÖFS 2013:34) och omfattar punkterna 5.11,13.1 - 2, samt 15.2 och 15.4. 
De övriga avsnitt i nuvarande delegationsordning som gäller Kommunstyreslens arbetsutskott, 
d.v.s. punkterna 3.1, 4.2, 5.2 - 5.3, 5.7 samt 5.9, omfattas ej av föreliggande förslag utan 
föreslås, med oförändrad lydelse, äga fortsatt giltighet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-12-18. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 
ändra Kommunstyrelsens delegationsordning (ÖFS 2013:34) avseende punkterna 5.11,13.1 -
2, samt 15.2 och 15.4, med anledning av att Kommunsstyrelsen inrättar två utskott, som 
underlydande organ - Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och Kommunstyrelsens Plan
arbetsutskott (Plan-AU), i enlighet med tjänstutlåtande, daterat 2014-12-18. 

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

Expedieras 
- SBF 
- Kansliet/ÖFS 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:26 Dnr. KS 2014/0251-048 

Val av ledamöter till Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och 
Planarbetsutskott (Plan-AU) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till ordinarie ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) väljs: 
- Michaela Fletcher (M), ordförande. 
- Mathias Lindow (FP), l:e vice ordförande. 
- Johan Boström (M), ledamot. 
- Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 
- Anas Abdullah (S), ledamot. 

2. Till ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) väljs: 
- Michaela Haga (C), ersättare. 
- Arne Ekstrand (KD), ersättare. 
- Lennart Berneklint (ÖP), ersättare. 
- Hans Johansson (S), ersättare. 
- Michael Solander (MP), ersättare. 

3. Till ordinarie ledamöter i Planarbetsutskott (Plan-AU) väljs: 
- Michaela Fletcher (M), ordförande. 
- Mathias Lindow (FP), l:e vice ordförande. 
- Johan Boström (M), ledamot. 
- Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 
- Mats Larsson (S), ledamot. 

4. T ill ersättare i Planarbetsutskott (Plan-AU) väljs: 
- Michaela Haga (C), ersättare. 
- Arne Ekstrand (KD), ersättare. 
- Lennart Berneklint (ÖP), ersättare. 
- Anas Abdullah (S), ersättare. 
- Michael Solander (MP), ersättare. 

Reservation 
Roger Johansson (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Andreas Lennkvist-Manriquez (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse ledamöter till Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och 
Planarbetsutskott (Plan-AU). 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KSAU ska bestå av fem ordinarie ledamöter till vilken (M) utser två ledamöter, (FP) en 
ledamot och oppositionen två ledamöter samt fem ersättare till vilken (C) utser en ersättare, 
(KD) utser en ersättare, (ÖP) utser en ersättare och (S)/oppositionen utser två ersättare. 

Plan-AU ska bestå av fem ordinarie ledamöter till vilken (M) utser två ledamöter, (FP) en 
ledamot och oppositionen två ledamöter samt fem ersättare till vilken (C) utser en ersättare, 
(KD) utser en ersättare, (ÖP) utser en ersättare och (S)/oppositionen utser två ersättare. 

Till Plan-AU adjungeras Byggnadsnämndens och Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Ordföranden redogör för förslagen till ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU) och Planarbetsutskott (Plan-AU). 

Roger Johansson (RP) yrkar på att Roslagspartiet (RP) ska tilldelas en plats i respektive 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och Planarbetsutskott (Plan-AU). 

Andreas Lennkvist-Manriquez (V) biträder Roger Johanssons (RP) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om Roslagspartiet enligt Roger Johanssons (RP) 
yrkande, med biträde av Andreas Lennkvist-Manriquez (V), ska tilldelas en plats i respektive 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och Planarbetsutskott (Plan-AU) och finner att 
Kommunstyrelsen avslår Roger Johanssons (RP) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Roger Johanssons (RP) yrkande 
röstar ja, den som är för Roger Johanssons (RP) yrkande röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 11 ja-röster och 2 nej-röster. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens redogörelse 
av förslagen till ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och 
Planarbetsutskott (Plan-AU) och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- De valda 

Presidium för Byggnadsnämnden samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kansliet/FMS 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-01-12, § 1:26 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

FP 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 }onas Jonsson X 

Resultat 11 2 -

4% wr 
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KS § 1:27 Dnr. KS 2014/0374 

Revidering i reglementet för Kultur- och fritidsnämnden avseende 
Barn- och ungdomsrådets organisatoriska tillhörighet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. I reglemente för Kultur- och fritidsnämnden under 1 § stryka texten "samt Barn- och 
ungdomsrådet.". 

2. Skolnämnden beslutar själva om inrättande av ett Barn- och ungdomsråd. 

Sammanfattning 
Efter att Kommunfullmäktige 2014-12-15 antagit de nya reglementena för styrelser och 
nämnder upptäcktes ett behov av korrigering i reglementet för Kultur- och fritidsnämnden 
avseende Barn- och ungdomsrådets organisatoriska tillhörighet. Korrigeringen innebär att 
plocka bort ansvaret för Barn- och ungdomsrådet från Kultur- och fritidsnämnden för att 
istället överlåta ansvaret för att inrätta ett Barn- och ungdomsråd på Skolnämnden. 

Beslutsunderlag 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-12-18. 
- Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2014-12-15, § 9:33. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunkansliets besluts förslag innebärande att 
1. I reglemente för Kultur- och fritidsnämnden under 1 § stryka texten "samt Barn- och 
ungdomsrådet.". 
2. Skolnämnden beslutar själva om inrättande av ett Barn- och ungdomsråd. 

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

Expedieras 
- Kultur- och fritidsnämnden 
- Skolnämnden 
- Ungdomslots, Linn Sandegård 
- Kansliet/ÖFS 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:28 Dnr. KS 2014/0348 

SCB:s medborgarundersökning våren 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Österåkers kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning våren 2015. 

2. Kostnader för deltagande i medborgarundersökningen uppgår till cirka 100 tkr och 
finansieras av Kommunstyrelsens ram. 

Sammanfattning 
SCB:s medborgarundersökning är en underökning av medborgarnas attityd till de kommunala 
verksamheterna, förtroende för de egna förtroendevalda och hur man ser på möjligheterna att 
delta i och påverka utvecklingen av kommunen. 
I budget 2015 och plan 2016-2017 har kommunens inriktningsmål utvecklats och flera 
indikatorer har framtagits. 

Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2014-12-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
1. Österåkers kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning våren 2015. 
2. Kostnader för deltagande i medborgarundersökningen uppgår till cirka 100 tkr och 
finansieras av Kommunstyrelsens ram. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:29 Dnr. KS 2014/0027 

Anmälan av delegationsbeslut i Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen liar till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller 
tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2012-01-
23, § 15). Dessa beslut skall redovisas ull kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen far 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. 

Beslut fattade av Samhällsbyggnads förvaltningen 2014-10-28 - 2014-12-18. 

Expedieras 
Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:30 Dnr. KS 2014/0027 

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 2014-11-18 - 2014-12-18. 

- Sammanträdesprotokoll, § 24, Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll, 
Storstockholms brandförsvar, 2014-06-09. 
- Sammanträdesprotokoll, § 26, Sotningsfrister, Storstockholms brandförsvar, 2014-06-09. 
- Utdrag ur Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2014-10-28, § 9:8, Förstudie särskilt 
boende för äldre boende på Ljusterö. 
- Utdrag ur Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2014-10-28, § 9:10, Svar på begäran från 
Produktionsstyrelsen om ersättning för sjukvikariekostnad inom personlig assistans. 
- Sammanträdesprotokoll, Norrvatten, 2014-11-05. 
- Skrivelse från Länsstyrelsen Stockholm, 2014-11-12, Skärgårdssamarbetets 
exekutivkommitté, sammansättning under den nya mandatperioden. 
- Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-11-18, § 8:4, Kultur- och 
utbildningsnämndens månadsuppföljning per september 2014. 
- Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-11-18, § 8:6, Redovisning av 
uppdrag att utreda behovet kring fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning. 
- Missiv från Länsstyrelsen Stockholm, 2014-11-18, Ansökan om bebyggelse fritt avstånd enligt 
47 § väglagen (1971:948). 
- Remiss, Värmdö kommun, 2014-11-18, Remiss av förslag till plan för bostadsförsörjning 

- Sammanträdesprotokoll, Skärgårdsrådet, 2014-11-19. 
- Sammanträdesprotokoll, Styrelsen i Samordningsförbundet Södra Roslagen, 2014-11-19. 
- Verksamhetsplan och budget 2015, Samordnings förbundet Södra Roslagen, 2014-11-19. 
- Cirkulär 14:45, SKL, Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i 
bostadsrätts form, 2014-11-19. 
- Missiv, KSL, Förlängning av samverkansavtal för Miljösamverkan Stockholms län, 2014-11-

- Sammanträdesprotokoll, Storstockholms brandförsvar, 2014-11-25. 
- Cirkulär 14:44, SKL, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - ur ett arbetsrättsligt perspektiv, 
2014-11-25. 
- Kallelse, Norrvatten, Sammanträde i förbundsfullmäktige, 2014-11-25. 
- Cirkulär 14:47, SKL, Överenskommelse gällande e-böcker på folkbibliotek, 2014-11-26. 
- Ansökan om skolpeng för skola i utlandet, inkommen 2014-11 -28. 
- Svenska byggvårdsföreningen, Öppet brev angående hotet mot Sveriges byggda kulturan', 
2014-11-25. 
- Kallelse till extra bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB, 2014-11-28. 
- Granskning av näringslivsenheten, Revisorerna i Österåkers kommun, 2014-11-28. 

2014-2018. 

21. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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- Cirkulär 14:48, SKL, Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2015, 2014-12-02. 
- Cirkulär 14:49, SKL, Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 
kortidsvistelse enligt LSS för år 2015. 2014-12-02. 
- Cirkulär 14:50, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2015. 
2014-12-02. 
- Cirkulär 14:51, SKL, Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och 
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt omräkning av förmånsbestämda pensioner 
enligt PFA och KAP-KL under år 2015. 2014-12-03. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholms län, Ansökan om hastighetsbegränsning på llydbovägen, 
Österåkers kommun. 2014-12-03. 
- Utdrag ur Produktionsstyrelsens protokoll 2014-12-04, § 10:3, Ekonomisk uppföljning, 
månadsuppföljning per den 31 oktober 2014. 
- Utdrag ur Produktionsstyrelsens protokoll 2014-12-04, § 10:4, Budget 2015 Beskrivning av 
erforderliga åtgärder budget 2015. 
- Utdrag ur Produktionsstyrelsens protokoll 2014-12-04, § 10:5, Produktionsstyrelsens 
sammanträden 2015. 
- Utdrag ur Produktionsstyrelsens protokoll 2014-12-04, § 10:6, Översyn kostnader för ökad 
användning av ekologiska och/eller närproducerade råvaror inom Måltidsenheten. 
- Utdrag ur Produktionsstyrelsens protokoll 2014-12-04, § 10:7, Översyn inför eventuell 
utökning av antal tillagningskök inom Måltidsenheten. 
- Cirkulär 14:52, SKL, Statsbudgeten för 2015 - Alliansens förslag. 2014-12-05. 
- Cirkulär 14:53, Budgetförutsättningar för åren 2014 - 2018. 2014-12-05 
- Granskning av finansverksamheten, Revisorerna i Österåkers kommun, 2014-12-08. 
- Cirkulär 14:54, Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 
syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-IvL. 2014-12-09. 
- Ansökan om att få framföra svävare, FJK Bygg, 2014-12-15. 
- Protokoll vid bolagsstämma, Stockholmsregionens försäkring AB, 2014-12-16. 
- Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-12-16, § 9:5, Kultur- och 
utbildningsnämndens månadsuppföljning per oktober 2014. 
- Utdrag ur Kultur och utbildningsnämndens protokoll 2014-12-16, § 9:12, Kultur- och 
utbildningsnämndens beslut om bidragsbelopp till fristående verksamheter 2015. 
- Cirkulär 14:56, SKL, Nya föreskrifter som bland annat innebär ändrade frister för 
brandskyddskontroll. 2014-12-17. 
- KSL, Lägesrapport — uppföljning av överenskommelse angående uppsökande verksamhet 
förvissa äldre och funktionshindrade (munhälsobedömning och munvårdsutbildning). 2014-
12-18. 

Postlista vecka 47 - 50. 2014-12-18. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:31 Dnr. KS 2015/0028-010 

Kommundirektören informerar 

- Ny IT-chcf har rekryterats och kommer att börja i Österåker under april. 
- Pågående organisationsförändringar inom Kommunstyrelsens kontor, enheten Tillväxt- och 
marknadsenheten (TME). Förändringen innebär att varje enhet inom TME kommer att bli 
fristående, dvs. TME kommer att upplösas. 
- En näringslivs- och utvecklingsdirektör kommer att rekryteras. 
- Information om att den nyöppnade turistbyrån/kommuninformation i Akcrsberga ccntrum 
invigdes i december 2014. 
- Den nya politiska organisationen innebär att en skolförvaltningen kommer att skapas samt 
att en Kultur- och fritidschef ska rekryteras. 
- Svar pa en tidigare fråga från Anas Abdullah (S) kring lediga tjänster/vakanser inom bl.a. 
socialförvaltningen. 

Expedieras 
Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:32 Dnr. KS 2015/0027-101 

Övriga frågor 

Michaela Fletcher (M): 
Fråga: Personuppgifter och samtycke till publicering av personuppgifter på kommunens 
hemsida. 
Svar: De ledamöter som sitter i Kommunstyrelsen men inte i Kommunfullmäktige ska fylla i 
blankett "Samtycke till publicering av personuppgifter på internet (kommunens webbplats)" 
samt blanketten "Personuppgiftsblankett" och lämna dessa till kommunkansliet. 

Fråga: Arbetet med kommande översiktsplan (ÖP). 
Svar: Partierna ska till Kommunstyrelsens sammanträde 16 februari utse en ledamot som 
representant till arbetet med den kommande översiktsplanen (ÖP). 

Fråga: Rundtur i kommunen med den nya Kommunstyrelsen 
Svar: Under våren kommer den nya Kommunstyrelsen att åka en buss och/eller båttur i 
kommunen. 

Ann-Christine Furustrand (S): 
Fråga: Invigning av den nya turistbyrån innan upphandlingen var genomförd. 
Svar: Turistbyrån genomfördes i två etapper. Den första etappen var att hitta en lokal, ett 
arbete som påbörjades under hösten 2014. Den andra etappen, som var upphandlingen av 
driften av en turistbyrå genomfördes under hösten 2014. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


