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Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00 - 16.30 

Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Enligt bifogad närvarolista 

Utses att justera, § I 1:2 Ann-Christine Furustrand (S) 

Sekreterare 

Ordförande 

Fredrik Zethrxus 

V JL 

Michaela Fletcher (M) §§ 11:1-11:8 och §§ 11:10 - 11:30 

Justerande 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Anslagsbevis 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Förvaringsplats för 
protokollet 

§ I 1:9 justerades i omedelbar anslutning till sammanträdet 

2015-10-07-2015-10-27 

Kommunstyrelsen 

2015-09-28 

Kommunkansliet, Al Åkersberga 

Fredrik Zethrasus 

UUsieraKer 
Sammani protokoll för K. nstyrelsen 2015-09-28 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X § 11:9 Christina F. § 11:9 

FP Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X 
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 

M Johan Boström X 

M Hampe Klein X 

FP Jenny Nordström - Conny S. 
C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

s Anas Abdullah X 

s Mats Larsson X 

RP Roger Johansson X 

MP Michael Solander - Jonas J. 

V Andreas Lennkvist Manriquez X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X § M:9 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson -
RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Övriga närvarande Funktion 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Ewa Wiström Kultur- och fritidschef 

Katarina Leinar Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 

Fredrika Andersson Personalchef 

Fredrik Nestor Exploateringschef 

David Lanthen Tf. Planchef 

Anna Anderman Väg- och trafikchef 

Helena Cronberg Kommunikationschef 

Charlotte Hedlund Översiktsplanerare 

Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 

Karl Johansson Adjungerad (SD) 

Fredrik Zethraeus Sekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS § 11:1 

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 
Punkten "Kommundirektören informerar" utgår. 

Ärende som tillkommer 
Ärende "Överlämnande av utredning om möjligheten att inrätta nolltaxa för barn- och 
ungdomsföreningar i Österåkers kommun samt uppdrag att genomföra bidragsöversyn" blir 
nummer 27 på dagordningen. Tidigare nummer 27 blir nummer 28, osv. 

Övriga frågor 
Ann-Christine Furustrand (S) anmäler övrig fråga om Rydbo Saltsjöbad. Punkten övriga frågor 
blir nummer 30 på dagordningen. 

Justerandes signaturer Uti »styrkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS § 11:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet 
justeras senast den tisdagen den 6 oktober, kl. 08.45 i kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Mats Larsson (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast tisdagen den 6 oktober, kl. 08.45 i kommunkansliet. 

Information 

Justerandes sig. :r Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

v österåker 

KS §11:3 Dnr. KS 2015/0229-214 

Detaljplan för "N/a Skåvsjöholmsvägen" 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att ta fram detaljplan för "Nya 
Skåvs j öholmsvägen''. 

Sammanfattning 
Upprätta detaljplan med kommunalt huvudmannaskap för "Nya Skåvsjöholmsvägen" vilken 
undantas från den angränsande detaljplanen för Skåvsjöholm. Vägen försörjer bland annat 
intilliggande skol- och förskoletomter. Detaljplanen skapar tillsammans med detaljplan för 
"Del av Svavelsövägen" förutsättning för framtida busstrafik i området. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 6:3. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-09-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram detaljplan för "Nya 
Skåvsjöholmsvägen". 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer fa *-
Utdragsbestyrkande 

ö OsteräKer 
Sammanti rotokoll för Kt istyrelsen 2015-09-28 

KS §11:4 Dnr. KS 2015/0207 

Österåkers kommuns yttrande på Trafikverkets remiss om 
Funktionellt prioriterat vägnät 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Österåkers kommuns yttrande på Trafikverkets remiss om förslag till funktionellt 
prioriterat vägnät, enligt gemensam skrivelse från Stockholm Nordost. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fått en remiss från Trafikverket där ett funktionellt prioriterat vägnät 
i Stockholms län pekas ut. Det saknas dock en tydlig koppling hur ett utpekande av ett 
funktionellt prioriterat vägnät hänger ihop med det övriga transportsystemet och andra 
regionala planer och strategier. Stockholm Nordost har tillsammans tagit fram ett yttrande 
som Österåkers kommun ställer sig bakom. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 6:6. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-08-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna Österåkers kommuns yttrande på Trafikverkets remiss om förslag till funktionellt 
prioriterat vägnät, enligt gemensam skrivelse från Stockholm Nordost. 

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

Expedieras 
- Trafikverket 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer A J^T^" Utdragsbestyrkande /jtr 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS §11:5 Dnr. KS 2015/0152 

Österåkers kommuns yttrande på Trafikverkets remiss om 
Framkomlighetsprogram 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Österåkers kommuns yttrande på Trafikverkets remiss om 
Framkomlighetsprogram, enligt gemensam skrivelse från Stockholm Nordost. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fått en remiss från Trafikverket angående ett 
Framkomlighetsprogram för det primära vägnätet i Stockholm. Framkomlighetsprogrammet 
innehåller strategier och åtgärder för att effektivisera och utveckla användningen av vägnätet. 
Det saknas dock en tydlig koppling till resterande del av transportsystemet samt till andra 
regionala planer och program. Stockholm Nordost har tillsammans tagit fram ett yttrande som 
Österåkers kommun ställer sig bakom. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 6:7. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-08-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
godkänna Österåkers kommuns yttrande på Trafikverkets remiss om 
Framkomlighetsprogram, enligt gemensam skrivelse från Stockholm Nordost. 

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

Expedieras 
- Trafikverket 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer ^cc estyrkande 

ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS §11:6 Dnr. KS 2014/0355-100 

Svar på medborgarförslag nr 15/2014 - Förbättra informationen 
(skyltning och märkning) om kommunens cykelstråk 

Kommunstyrelsens beslut 

Bifalla medborgarförslaget 15/2014 med hänvisning till det arbete 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kontinuerligt bedriver med att förenkla för gående och 
cyklister med hjälp av skyltning och att kontinuerligt rusta upp och förbättra skyltningen. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 15/2014 anser att det saknas tillräckligt med information och att det är 
dåligt skyltat vad det gäller kommunens gång- och cykelvägar. Österåkers kommun arbetar 
kontinuerligt med att utveckla och förbättra skyltning och övrig information för gående och 
cyklande. Felanmälningssystemet på kommunens hemsida finns som ett verktyg för 
medborgarna att påpeka brister och andra driftsynpunkter till kommunen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 6:8. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-09-07. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-09-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att 
bifalla medborgarförslaget 15/2014 med hänvisning till det arbete 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kontinuerligt bedriver med att förenkla för gående och 
cyklister med hjälp av skyltning och att kontinuerligt rusta upp och förbättra skyltningen. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes sig. Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

ö österåker 

KS §11:7 Dnr. KS 2014/0358-100 

Svar på medborgarförslag nr 18/2014 - Öka antalet cykelställ i 
Åkersberga centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Bifalla medborgarförslaget 18/2014 med hänvisning till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
arbete med att ordna trygga och attraktiva cykelparkeringar. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 18/2014 anser att det finns för få cykelparkeringar i centrum. Under 
sommaren har Samhällsbyggnads förvaltningen inventerat standarden på de befintliga 
cykelparkeringarna i centrum. Detta för att kommunen ska kunna höja cykelparkeringarnas 
standard. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 6:9. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-09-07. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-09-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att bifalla 
medborgarförslaget 18/2014 med hänvisning till Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med 
att ordna trygga och attraktiva cykelparkeringar. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

ö Österåker 
Sammanti ,rotokoll för Kc nstyrelsen 2015-09-28 

KS §11:8 Dnr. KS 2015/0260-108 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående ersättning för 
förlorat utfartsservitut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen nekar till samtliga yrkande från motparten och yrkar på ersättning för 
rättegångskostnad (inklusive ersättning för egen personalkostnad). 

Sammanfattning 
Ägaren till Berga 6:119 har stämt kommunen till domstol med yrkande om ersättning för ett 
utfartservitut mot Söralidsvägen som ej längre går att nyttja. Kommunen bestrider samtliga 
yrkanden med hänvisning till att ingen förlust uppstått för fastigheten då servitutet är 
olokaliserat och fastigheten har annan utfart till Söralidsvägen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 6:11. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-08-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
kommunen nekar till samtliga yrkande från motparten och yrkar på ersättning för 
rättegångskostnad (inklusive ersättning för egen personalkostnad). 

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

Expedieras 
- Mark- och miljödomstolen 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS §11:9 Dnr. KS 2012/0014 

Komplettering av överklagande i regeringens ärende nr 
M2015/2890/Me om upphävande av strandsk/dd för delar av 
detaljplan för Boda Gård I 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2015-09-07 överlämnas som kommunens 
komplettering till kommunens överklagande 2015-07-14 av Länsstyrelsens beslut om 
upphävande av strandskydd inom detaljplan för Boda Gård 1. 

2. Omedelbar justering av ärendet. 

Reservation 
Jonas Jonsson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Särskilt yttrande 
Michaela Haga (C) lämnar ett särskilt yttrande 
Viktigt att vi värnar vattenkvaliteten för hela området och viktigt att värna även de små 
vattendragen. Att vi i framtida exploatering tar hänsyn till vattenavrinning, biologisk mångfald 
och ev fiskvandring samt de skyddsåtgärder som finns beskrivna i naturvärdesbedömning 
oavsett hur beslutet faller ut. 
Michaela Haga (C) 

Sammanfattning 
Kommunen har 2015-07-14 överklagat Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd 
inom detaljplan för Boda Gård 1. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 6:12. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-09-07. 

Jäv 
Michaela Fletcher (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Christina Funhammar (M) ersätter 
Michaela Fletcher (M) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att föreliggande tjänsteudåtande daterat 2015-09-07 överlämnas som kommunens 
komplettering till kommunens överklagande 2015-07-14 av Länsstyrelsens beslut om 
upphävande av strandskydd inom detaljplan för Boda Gård 1. 

Forts. 

Justerandes signaturer /_ - Utd, ^styrkande r. ht,r' 

Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

Forts. KS § 11:9 

Mathias Lindow (FP) yrkar på tillägg innebärande omedelbar justering av ärendet. 

Johan Boström (M) yrkar bifall till besluts förslaget. 

Michaela Haga (C) yrkar bifall till beslutsförslaget samt lämnar ett särskilt yttrande. 

Conny Söderström (M), Lennart Berneklint (ÖP) och Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till 
beslutsförslaget samt biträder Michaela Hagas (C) särskilda yttrande. 

Mathias Lindow (FP) biträder Michaela Hagas (C) särskilda yttrande. 

Jonas Jonsson (MP) yrkar avslag till förmån för eget förslag enligt den föreslagna 
kompletteringen dras tillbaka avseende regeringens ärende M2015/2890/Me med följande 
motivering: 
1. Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fordeva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. Detta enligt Riksdagens 
definition av miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. Ett rikt växt- och djurliv är också ett 
av de miljömål som prioriterats inom ramen för den regionala miljömålsdialogen. Bebyggelse 
längs stränder och upphävande av strandskydd kan innebära inskränkningar i det allmänna 
friluftslivet, minskade upplevelsevärden samt negativa konsekvenser för djur- och växtliv i 
såväl vattnet som på land. Att värna grönstrukturer i vardagslandskapet är viktigt om trenden 
med en utarmad biologisk mångfald ska kunna brytas. 
2. Enligt Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag framgår 
att "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas." Det innebär att 
• Fiskar och andra arter som lever i eller är direkt beroende av sjöar och vattendrag kan 
fordeva i livskraftiga bestånd. Bevarande av värdefulla naturmiljöer i och i anslutning till sjöar 
och vattendrag. 
• Gynnsam bevarandestatus upprätthålls för livsmiljöer för hotade, sällsynta eller 
hänsynskrävande arter samt för naturligt förekommande biotoper med bevarandevärden. 
• Hotade arter skall ha möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga 
utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga populationer säkras. 
• Biologisk mångfald återskapas och bevaras i sjöar och vattendrag. 
3. En av Calluna genomförd groddjursinventering 2012 redovisade att flertalet grodarter finns 
i området kring träsken och där finns även salamander. Flera av dessa arter är skyddade enligt 
artskydds förordningen. Inventeringen visar att groddjursvandring av främst paddor men även 
vattensalamander sker till Boda träsk. 

Forts. 

Justerandes signa ,-r i/L/Z— Utdragsbestyrkande "ZS 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

Forts. KS § 11:9 

4. Enligt EUs Art- och habitatdirektiv 92/43/EEG framgår värnandet av biologisk mångfald 
och gynnsam bevarandestatus av en livsmiljö där vild flora och fauna av gemenskapsintresse 
finns. Att bebygga området nära Boda Träsk och upphäva strandskyddet gynnar inte den 
livsmiljö för t. ex. groddjur som nämnts ovan. 
5. Ett upphävande av strandskyddet kan på sikt komma att inverka negativt på friluftslivet, på 
tillgängligheten för allmänheten, samt på ovan nämnda arter och biotoper. Ett upphävande av 
strandskyddet såsom formulerat enligt kommunens kompletterande text skulle strida mot 
strandskyddets syften, vilket även Länsstyrelsen pekar på. 

Ann-Christine Furustrand (S), Roger Johansson (RP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
biträder Jonas Jonssons (MP) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindows (FP) yrkanden 
eller enligt Jonas Jonssons (MP) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Mathias Lindows (FP) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Mathias Lindows (FP) yrkanden röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

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

Expedieras 
- Regeringskansliet 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer 
y._ 

Utdragsbestyrkande 

Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-09-28, § 11:9 

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 - Conny S. X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 
S Anas Abdullah X X 
S Mats Larsson X X 

RP Roger J ohansson X X 

MP Michael Solander - Jonas J. X 
V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande - Christina F. X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 
M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson -
RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -

P\ef 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS § 11:10 Dnr. KS 201 S/0284-26 

Avsiktsförklaring angående masshantering 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna avsiktsförklaringen angående masshantering. 

Sammanfattning 
Åkersberga Lastbilcentral AB och samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt tagit fram 
ett förslag till avsiktsförklaring angående masshantering 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 6:13. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-09-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna avsiktsförklaringen angående masshantering. 

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

Expedieras 
- Åkersberga Lastbilscentral AB 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer^j^j=^==='"~ ^ estyrkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

ö Österåker 

KS §11:11 Dnr. KS 2015/0224 

Synpunkter på Storstockholms brandförsvarsförbunds 
handlingsprogram för åren 2016 - 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Besvara samrådsremiss från Storstockholms brandförsvarsförbund gällande handlingsprogram 
för åren 2016-2019 med Österåker kommuns synpunkter i enlighet med kommunstyrelsens 
kontors tjänsteudåtande daterat 2015-09-03. 

Sammanfattning 
Handlingsprogrammet för åren 2016-2019 ska utgöra det politiska styrdokumentet för 
Storstockholms brandförsvars (SSBF) verksamhet. Som medlemskommun efterfrågas 
Österåkers kommuns synpunkter på föreslaget handlingsprogram. Remissvaret ska vara SSBF 
tillhanda 2015-09-28. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:3. 
- Kommunstyrelsen kontors tjänstudåtande daterat 2015-09-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att besvara samrådsremiss från Storstockholms brandförsvarsförbund gällande 
handlingsprogram för åren 2016-2019 med Österåker kommuns synpunkter i enlighet med 
kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-09-03. 

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

Expedieras 
- Storstockholms brandförsvarsförbund 
- Kansliet 

Justerandes sigr. .r Utdragsbestyrkande 



^osteraKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS §11:12 Dnr. KS 2015/0297 

Risk- och sårbarhetsanalys Österåkers kommun 2015 - 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra åt kommunstyrelsens kontor att tillse att Risk- och sårbarhetsanalysens föreslagna 
åtgärder genomförs samt årligen återrapportera krisberedskapsarbetet till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I enlighet med MSB:s föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 
2015:5) har respektive förvaltning och bolag i Österåkers Kommun under våren 2015 
genomfört analyserna. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 5:17. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-09-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att uppdra åt 
kommunstyrelsens kontor att tillse att Risk- och sårbarhetsanalysens föreslagna åtgärder 
genomförs samt årligen återrapportera krisberedskapsarbetet till Kommunstyrelsen. 

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

Expedieras 
- Säkerhetsstrateg 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 

o OsteräKer 
Sammanti ..rotokoll för Kc. nstyrelsen 2015-09-28 

KS §11:13 Dnr. KS 2015/0024 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsen kontor 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fördela arbetsmiljöuppgifter till kommundirektören som får ansvar att vidarefördela 
arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor avseende fördelning, returnering av 
arbetsmiljöansvaret samt arbetstagares ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet. 

2. Fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen, som 
får ansvar att vidarefördela arbetsmiljöuppgifter inom samhällsbyggnads förvaltningen för de 
verksamheter som tillhör Kommunstyrelsen avseende fördelning, returnering av 
arbetsmiljöansvaret samt arbetstagares ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet. 

Sammanfattning 
Österåker Kommunfullmäktige har 2015-03-16 § 2:33 beslutat om att inom ramen för 
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) avseende fördelning och returnering av 
arbetsmiljöansvaret dels att ersätta SAM 1:2. Delegeringsbrev med Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter, ersätta SAM 1:3 Retumeringsbrev med Returnering av fördelad 
arbetsmiljöuppgift samt ersätta SAM 1:4 Arbetstagaren arbetsmiljöansvar med Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter, (KF § 2:33). 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:6. 
- Personalenhetens tjänsteudåtande daterat 2015-06-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
1. Fördela arbetsmiljöuppgifter till kommundirektören som får ansvar att vidarefördela 
arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor avseende fördelning, returnering av 
arbetsmiljöansvaret samt arbetstagares ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet. 
2. Fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef för samhällsbyggnads förvaltningen, som 
far ansvar att vidarefördela arbetsmiljöuppgifter inom samhällsbyggnadsförvaltningen för de 
verksamheter som tillhör Kommunstyrelsen avseende fördelning, returnering av 
arbetsmiljöansvaret samt arbetstagares ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet. 

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

Expedieras 
- Personalenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS §11:14 Dnr. KS 201 S/0101 -100" 

Svar på medborgarförslag nr 4/2015 - Angående djurskyddskrav i 
den offentliga upphandlingen 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslaget 4/2015 besvarat med hänvisning till det avtal kommunen idag har 
med Arla, avseende mejeriprodukter, vilka följer de svenska djurskyddslagarna. Mjölken som 
köps in är dessutom ekologisk och kommer från Sverige. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag, inkommet till Österåkers kommun 2015-02-27, föreslår att de 
mejeriprodukter som kommunen köper in ska komma från kor som hålls enligt den svenska 
djurskyddslagens standarder och att de ska ha tillgång till utevistelse. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:7. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-09-02. 
- Kommunstyrelsens kontor, upphandlingsenheten, tjänsteutlåtande daterat 2015-08-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslaget 4/2015 besvarat med hänvisning till det avtal kommunen idag har med 
Arla, avseende mejeriprodukter, vilka följer de svenska djurskyddslagarna. Mjölken som köps 
in är dessutom ekologisk och kommer från Sverige. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Ui jestyrkande 

0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS §11:15 Dnr. KS 2015/0159-100 

Svar på medborgarförslag nr 7/2015 - Djurskyddskrav i offentliga 
upphandlingen 

Kommunstyrelsens beslut 

Analogt med medborgarförslaget 4/2015, anse medborgarförslag 7/2015 besvarat med 
hänvisning till det avtal kommunen idag har med Arla, avseende mejeriprodukter, vilka följer 
de svenska djurskyddslagarna. Mjölken som köps in är dessutom ekologisk och kommer från 
Sverige. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslagit att de mejeriprodukterna kommunen köper 
in ska komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddslagens standarder och att de 
ska ha tillgång till utevistelse. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:8. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-09-02. 
- Kommunstyrelsens kontors, upphandlingsenhetens, tjänsteutlåtande daterat 2015-08-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att analogt med 
medborgarförslaget 4/2015, anse medborgarförslaget 7/2015 besvarat med hänvisning till det 
avtal kommunen idag har med Arla, avseende mejeriprodukter, vilka följer de svenska 
djurskyddslagarna. Mjölken som köps in är dessutom ekologisk och kommer från Sverige. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes sig. ir Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

ö österåker 

KS §11:16 Dnr. KS 2015/0185-100 

Svar på motion nr 16/2015 från Marie Ende (S) - Avseende miljö-
och sociala krav i offentlig upphandling 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion 16/2015 besvarad dels med hänvisning till de policys och lagar och regler som 
kommunens upphandlingsenhet och inköpande verksamheter följer och dels genom att 
uppdra till kommunstyrelsens kontor att utarbeta ett förslag till uppförandekod för hållbar 
upphandling inom Österåkers kommun. 

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

Sammanfattning 
I en motion daterad 2015-04-28 föreslår motionären att miljö- och sociala krav ska beaktas 
och ställas i så stor utsträckning som möjligt vid inköp av varor och tjänster i kommunen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-09-02. 
- Kommunstyrelsens kontors, upphandlingsenhetens, tjänsteutlåtande daterat 2015-08-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motionen 16/2015 besvarad dels med hänvisning till de policys och lagar och regler som 
kommunens upphandlingsenhet och inköpande verksamheter följer och dels genom att 
uppdra till kommunstyrelsens kontor att utarbeta ett förslag till uppförandekod för hållbar 
upphandling inom Österåkers kommun. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande. 

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

Justerandes signaturer s /, Utdragsbestyrkande 

Q Österåker 
Sammant protokoll för K. .nstyrelsen 2015-09-28 

Forts. KS § 11:16 

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. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015-2018) 
KS 2015-09-28, § 11:16 

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 - Conny S. 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 RogerJohansson X X 

MP Michael Solander - Jonas J. 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 -
RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS § 11:17 Dnr. KS 2015/0271-821 

Utredning av förutsättningar för att anlägga en multihall och 
rackethall 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsätta 200 tkr inom Kommunstyrelsens budgetram 2015 för inledande konsultarbete till 
en förstudie. 

2. Avrapportering av förstudien samt ekonomiska konsekvenser ska ske till Kommunstyrelsen 
senast februari 2016. 

3.1 budget 2016 och plan 2017-18 beakta att avsätta likvider om 5 mkr för 2016 samt 1,7 mkr 
för 2017. Utgiften övergår senare till slutlig ägare som en del av den totala investeringen. 

4. Arbetet med förstudien skall ske i nära samarbete med aktuella idrottsföreningar. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor har, med Kultur- och fritids förvaltningen som sakkunnig, tagit 
fram en utredning i enlighet med uppdrag från Kommunfullmäktige i budgetbeslut KF § 9:31 
år 2014 gällande att utreda förutsättningar för anläggandet av en multihall. Kommunstyrelsen 
gav även ett uppdrag i beslut KS § 5:15 att utreda förutsättningarna för en rackethall. 
Kommunstyrelsens kontor överlämnar utredningen till Kommunstyrelsen med förslag till 
beslut som svar på uppdragen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:10. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-08-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Avsätta 200 tkr inom Kommunstyrelsens budgetram 2015 för inledande konsultarbete till 
en förstudie. 
2. Avrapportering av förstudien samt ekonomiska konsekvenser ska ske till Kommunstyrelsen 
senast februari 2016 
3.1 budget 2016 och plan 2017-18 beakta att avsätta likvider om 5 mkr för 2016 samt 1,7 mkr 
för 2017. Utgiften övergår senare till slutlig ägare som en del av den totala investeringen. 
4. Arbetet med förstudien skall ske i nära samarbete med aktuella idrottsföreningar 

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

Forts. 

Justerandes sit /er Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

UUsteraKer 

Forts. KS § 11:17 

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen (Sakkunnig idrott och fritid) 
- Fastighetsekonom 
- Kansliet 

Justerandes signaturer : Utdragsbestyrkande 

ritr 

Sammanti .rotokoll för Kc .istyrelsen 2015-09-28 

ÖUsteraKer 

KS §11:18 Dnr. KS 2014/0277 

Svar på medborgarförslag nr 9/2014 - Anläggande av året runt 
belysta motionsspår i skogen mellan Täljö och Svinninge 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslag 9/2014 besvarat med hänvisning till att de planarbeten som på sikt ska 
genomföras i området tar hänsyn till behov av framtida motions- och rekreationsytor och 
likaså i en långsiktig ekonomisk plan utifrån medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i tjänsteutlåtandet "Kommunen har idag fyra större 
rekreationsområden. Tre av dessa är till åren komna och behöver delvis anläggas på nytt som 
att kvicksilverbelysningen på de belysta spåren behöver bytas ut skyndsamt på grund av EU-
direktiv.". Vidare skriver Kultur- och fritidsförvaltningen "I de planarbeten som på sikt ska 
genomföras i området bör hänsyn tas till behov av framtida motions- och rekreationsytor och 
likaså i en långsiktig ekonomisk plan utifrån medborgarförslaget.". 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:1. 
- Mathias Lindows (FP), ordförande Kultur- och fritidsnämnden, beslutsförslag daterat 
2015-09-07. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-09-01. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-08-27, § 5:7. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstutlåtande daterat 2015-08-18. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att anse medborgarförslaget 
9/2014 besvarat med hänvisning till att de planarbeten som på sikt ska genomföras i området 
tar hänsyn till behov av framtida motions- och rekreationsytor och likaså i en långsiktig 
ekonomisk plan utifrån medborgarförslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindows (FP) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer x~? j. Utdragsbestyrkande for 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS §11:19 Dnr. KS 2015/0278 

Redovisning av genomförd utvärdering av söndagsöppet på 
Österåkers bibliotek 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att fortsatt hålla söndagsöppet på Österåkers bibliotek 
under 2016 samt återkomma med en utvärdering till Kommunfullmäktige avseende 
söndagsöppet inför beslut om budget 2017, planåren 2018-2019. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Överlämna utvärderingen till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "I budget 2014 tog 
Kommunfullmäktige 2013-11-11 § 8:5 beslutet att utöka öppettimmarna på huvudbiblioteket 
genom att införa söndagsöppet under 2014. Det innebär att biblioteket under 10 månader om 
året har öppet alla dagar i veckan. Anledningen till att de utökade öppettiderna lades på 
söndagen var att öka tillgängligheten både för barnfamiljer och för de av kommunens invånare 
som arbetspendlar på vardagarna.". 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:12. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-09-01. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-06-11, § 4:6. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstutlåtande daterat 2015-04-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att fortsatt hålla söndagsöppet på Österåkers bibliotek 
under 2016 samt återkomma med en utvärdering till Kommunfullmäktige avseende 
söndagsöppet inför beslut om budget 2017, planåren 2018-2019. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Överlämna utvärderingen till Kommunfullmäktige. 

Forts. 

Justerandes signaturer . - Uti astyrkande i«-- "nr 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

0 Österåker 

Forts. KS § 11:19 

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

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes sig. ,-r Utdragsbestyrkande 

/frjF" 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

O Österåker 

KS §11:20 Dnr. KS 201 S/0279 

Biblioteksplan för Österåkers kommun 2016-2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta biblioteksplan för Österåkers kommun 2016 - 2019 i enlighet med Kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-08-18. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande "Alla kommuner ska enligt lag ha 
en gällande biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen är ett styrdokument 
för strategisk och långsiktig utveckling av den samlande biblioteksverksamheten i Österåkers 
kommun. Denna plan för åren 2016 - 2019 är en revidering av gällande plan som löper ut vid 
årsskiftet 2015. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:13. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-09-01. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-08-27, § 5:5. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstutlåtande daterat 2015-08-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
anta biblioteksplan för Österåkers kommun 2016 - 2019 i enlighet med Kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-08-18. 

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

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer , Utdragsbestyrkande 

hes-

O Österåker 
Sammant. -protokoll för Ki. jnstyrelsen 2015-09-28 

KS §11:21 Dnr. KS 2015/0280 

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom 
skyltar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att teckna avsiktsförklaring med Stockholms läns 
museum kring kommunens kulturmiljöer av riksintresse i vilket ingår nya skyltar, ny grafisk 
form och dramatiserade ljudguider. 

2. Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att förse kulturhistoriska byggnader i kommunens 
ägo (Slussvaktarbostaden och Norrö Tingshus) samt Wira bruk, Roslags-Kulla kyrka, Husarö 
och Ingmarsö med nya skyltar och ljudguide under 2016. För Tunaborgen inväntas ev. nya rön 
från arkeologiska undersökningar innan produktion av ljudguide, medan den befintliga skylten 
kan uppdateras. 

3. Finansiering av skyltar och ljudguide enligt ovan sker inom Kultur- och fritidsnämndens 
ekonomiska ram. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande "I samband med budget 2015 
uppdrogs åt Kommunstyrelsen att uppmärksamma kulturella byggnader genom skyltar i 
samråd med Kultur- och fritidsnämnden, KF § 9:31, 39.". 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:14. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-09-01. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträdet 2015-06-11, § 4:8. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-05-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att teckna avsiktsförklaring med Stockholms läns 
museum kring kommunens kulturmiljöer av riksintresse i vilket ingår nya skyltar, ny grafisk 
form och dramatiserade ljudguider. 
2. Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att förse kulturhistoriska byggnader i kommunens 
ägo (Slussvaktarbostaden och Norrö Tingshus) samt Wira bruk, Roslags-Kulla kyrka, Husarö 
och Ingmarsö med nya skyltar och ljudguide under 2016. För Tunaborgen inväntas ev. nya rön 
från arkeologiska undersökningar innan produktion av ljudguide, medan den befintliga skylten 
kan uppdateras. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

nCr 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

Fotts. KS § 11:21 

3. Finansiering av skyltar och ljudguide enligt ovan sker inom Kultur- och fritidsnämndens 
ekonomiska ram. 

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

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ^ -estyrkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS §11:22 Dnr. KS 2015/0282 

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun i enlighet med Kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-06-23. 

2. Förtydliga policydokumentet med att det är FN:s barnkonvention. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i tjänsteutlåtandet "Barn och unga har, enligt 
barnkonventionen och svenska lag, rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Vid 
beslutsfattande i frågor som berör barn och unga ska också barnet bästa stå i centrum. 
Österåkers barn- och ungdomspolicy ska bidra till att säkra barnrättsperspektivet samt skapa 
ett kommungemensamt och systematiskt arbetssätt rörande frågor som rör barn och unga.". 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:15. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-09-01. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-08-27, § 5:6. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-06-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Anta policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun i enlighet med Kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-06-23. 
2. Förtydliga policydokumentet med att det är FN:s barnkonvention. 

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

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes sigr. .r Utdra?sbest>rkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

O Österåker 

KS §11:23 Dnr. KS 2013/0340 

Revidering av tidigare uppdrag - Ny idrottshall i Skärgårdsstad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Revidering av Kommunfullmäktiges tidigare beslut om uppdrag (dnr. KS 2013/0340, KF § 
7:11, 2013-10-07) till Armada Fastighets AB att i samråd med Kommunstyrelsens kontor, 
bygga en ny idrottshall vid Skärgårdsstadsskolan för maximalt 25 Mkr, under förutsättning att 
marken förvärvas till marknadsmässiga villkor till ett maximalt pris 500 tkr. 

Sammanfattning 
Armada Fastighets AB har genom Kommunfullmäktiges tidigare beslut (Dnr. KS 2013/0340, 
KF § 7:11, 2013-10-07) fått i uppdrag att i samråd med Kommunstyrelsens kontor bygga en 
ny idrottshall vid Skärgårdsstadsskolan. Kommunstyrelsens kontor föreslår nu att Armada 
Fastighets AB förvärvar erforderlig mark för ändamålet till ett marknadsmässigt pris, vilket 
innebär en revidering av Kommunfullmäktiges tidigare beslut. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:17. 
- Ekonomienhetens tjänstutlåtande daterat 2015-09-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
revidering av Kommunfullmäktiges tidigare beslut om uppdrag (dnr. KS 2013/0340, KF § 
7:11, 2013-10-07) till Armada Fastighets AB att i samråd med Kommunstyrelsens kontor, 
bygga en ny idrottshall vid Skärgårdsstadsskolan för maximalt 25 Mkr, under förutsättning att 
marken förvärvas till marknadsmässiga villkor till ett maximalt pris 500 tkr. 

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

Expedieras 
- Fastighetsekonom 
- Kansliet 

Justerandes signaturer l-ltl^ra8s'3estyr'<anc'e 

G Österåker 
Sammanti protokoll för K<. nstyrelsen 2015-09-28 

KS §11:24 _ Dnr. KS 2015/0315-048 

Ekonomiskt bidrag avseende hyreskostnader för tjejjouren Bellis 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge ett bidrag om 60 000 kr avseende hyreskostnader för tjejjouren Bellis. 

2. Finansiera bidraget inom Kommunstyrelsens ram 2015. 

Sammanfattning 
Tjejjouren Bellis har med anledning av tidigare vattenskada behövt hyra tillfälliga lokaler. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-09-18. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
1. Ge ett bidrag om 60 000 kr avseende hyreskostnader för tjejjouren Bellis. 
2. Finansiera bidraget inom Kommunstyrelsens ram 2015. 

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

Expedieras 
- Tjejjouren Bellis 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
/fCf 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS §11:25 Dnr. KS 2015/0299 

Förtur i Armada Fastighets AB bostadskö 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Delegera till personalchefen att besluta om förtur för medarbetare som hanterar 
myndighetsbeslut i Österåkers kommun. 

2. Komplettera med ovanstående i Kommunstyrelsens delegationsordning under rubriken 
arbetsgivarfrågor mm med ny punkt 9.36. 

3. Godkänna att i de fall som en medarbetare far förtur, är det Österåkers kommun som hyr 
bostaden. 

Reservation 
Roger Johansson (RP) lämnar en reservation 
Roslagspartiet reserverar sig mot beslutsförslaget som innebär att förtur i bostadskön hos 
Armada Fastighets AB kan beviljas. 
Roger Johansson (RP) 

Sammanfattning 
Vissa tjänster inom myndighetsutövning i Österåkers kommun är svåra att tillsätta. En av 
anledningarna är att sökanden som inte bor i stockholmsregionen har svårt att ordna eget 
boende på rimligt avstånd. Vissa arbetsuppgifter är av sådan karaktär att de drabbar 
medborgare direkt än andra arbetsuppgifter om vi inte har det antal medarbetare som krävs 
för uppgiften. I dessa fall kan det vara nödvändigt att vi som arbetsgivare begär förtur i 
bostadskön hos vårt kommunala bolag Armada Fastighets AB för att vi ska kunna utföra 
arbetsuppgifter som hanterar myndighetsbeslut gentemot våra medborgare. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:20. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-09-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att 
1. Delegera till personalchefen att besluta om förtur för medarbetare som hanterar 
myndighetsbeslut i Österåkers kommun. 
2. Komplettera med ovanstående i Kommunstyrelsens delegationsordning under rubriken 
arbetsgivarfrågor mm med ny punkt 9.36. 
3. Godkänna att i de fall som en medarbetare får förtur, är det Österåkers kommun som hyr 
bostaden. 

Forts. 

Justerandes signaturer Uti estyrkande 

Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

Forts. KS § 11:25 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar avslag på ärendet. 
Roger Johansson (RP) biträder Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande. 

Hampe Klein (M), Johan Boström (M), Anas Abdullah (S) och Arne Ekstrand (S) yrkar bifall 
till beslutsförslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Andreas Lennkvist Manriquez (V) 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 11 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Personalchefen 
- Kansliet 

Justerandes sigi jr , Utdragsbestyrkande far 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 -2018) 
KS 2015-09-28, § 11:25 

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 - Conny S. X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

S Mats Larsson X X 

RP Roger J ohansson X X 

MP Michael Solander - Jonas J. X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X X 

M Christina Funhammar X X 

M Kenneth Netterström X X 

OP Lennart Berneklint X X 

s Hans Johansson - -
RP Peter Länder X X 

MP Jonas Jonsson X X 

Resultat 11 2 

Sammani. protokoll för K. jnstyrelsen 2015-09-28 

O Österåker 

KS §11:26 Dnr. KS 2015/0316 

Bidrag avseende skrivartävling för grundskola och gymnasiet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge ett bidrag om 5 000 kr att användas som prispengar vid skrivartävling för grundskolan 
och gymnasiet på temat antirasism. 

2. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2015. 

Sammanfattning 
I samband med de Antirasistiska filmdagarna för grundskolan och gymnasiet kommer en 
skrivartävling att udysas. Priser i samband med detta om sammanlagt 5 000 kr föreslås utdelas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 9:21. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-09-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
1. Ge ett bidrag om 5 000 kr att användas som prispengar vid skrivartävling för grundskolan 
och gymnasiet på temat antirasism. 
2. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2015. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

ffCr 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS §11:27 Dnr. KS 2015/0320 

Överlämnande av utredning om möjligheten att inrätta nolltaxa för 
barn- och ungdomsföreningar i Österåkers kommun samt uppdrag 
att genomföra bidragsöversyn 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att genomföra en total översyn av de bidrag som delas 
ut inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde i samband med budget 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Till protokollet notera Kultur- och fritidsnämndens utredning om möjlighet att inför nolltaxa 
för barn- och ungdomsföreningar i enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag 2014-12-15, § 
9:31, särskilt uppdrag 22 b. 

Sammanfattning 
Mathias Lindow (FP), ordförande Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt ordförandebeslut 
"Allt pekar på att nolltaxa leder till ett mindre effektivt hallutnyttjade. Ska nolltaxa införas är 
det av vikt att kommunen inte upplever ett underskott på hallar och anläggningar. Risken är 
också att ojämlikheten förstärks mellan de föreningar som har verksamhet i kommunala hallar 
och de som driver egna anläggningar eller som hyr in sig hos privata hyresvärdar. För att veta 
på vilket sätt en förstärkning av bidraget bäst bör genomföras föreslås därför först en total 
bidragsö versy n.". 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-09-22. 
- Mathias Lindows (FP), ordförande Kultur- och fritidsnämnden, ordförandebeslut daterat 
2015-09-14. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att genomföra en total översyn av de bidrag som delas 
ut inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde i samband med budget 2017. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Till protokollet notera Kultur- och fritidsnämndens utredning om möjlighet att inför nolltaxa 
för barn- och ungdomsföreningar i enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag 2014-12-15, § 
9:31, särskilt uppdrag 22 b. 

Forts. 

Justerandes signaturer _ . Utt astyrkande 

•rfOT 

O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

Forts. KS § 11:27 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindows (FP) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes sign. hcf Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS §11:28 Dnr. KS 2015/0079 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen har 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 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 beslutar om avskrivningar januari — juni 2015. 

Beslut fattade av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-06-27 - 2015-09-07. 

Kommunstyrelsens ordförande har utfärdat fullmakt för ombud till föreningsstämma för 
Leader Stockholmsbygd. 2015-09-14. 

Kommundirektören har beslutat om löneväxling gällande pension. 2015-09-16. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ^—-> /. - Utdragsbestyrkande tfC,f-

O Österåker 
Sammanti rotokoll för Kc istyrelsen 2015-09-28 

KS §11:29 Dnr. KS 2015/0078 

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 2015-07-01 -2015-09-21. 

- AB Vårljus, 2015-04-07, Kallelse till årsstämma 2015-05-06 samt protokoll från densamma. 
- AB Vårljus, 2015-04-29, Kallelse till konstituerande sammanträde för styrelsen AB Vårljus 
samt protokoll från densamma. 
- Protokoll, Mälardalsrådet. 2015-05-08. 
- KSL, Rekommendation, Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i 
Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård. 2015-06-
04. 
- Norrvatten, protokoll från sammanträde 2015-06-10. 
- Protokollsutdrag, Socialnämnden, 2015-06-11, § 7:8, Föreningsbidrag 2015. 
- AB Vårljus, Kallelse till sammanträde med styrelsen för AB Vårljus samt protokoll från 
densamma, 2015-06-15. 
- Cirkulär 15:21, SKL, Kommunal fastighetsavgift 2015 och 2016. 2015-06-12. 
- Cirkulär 15:19, SKL, Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till 
förtroendevalda. 2015-06-15. 
- Cirkulär 15:18, SKL, Preliminär utjämning av LSS-kostnader 2016. 2015-06-16. 
- Trafikverket, Inbjudan att söka statlig medfinansiering år 2016. 2015-06-17. 
- Cirkulär 15:20, SKL, Om samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverket 
räddningshelikoptrar. 2015-06-30. 
- Föreläggande, laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten i Stockholm, 
2015-07-02. 
- Yttrande, Länsstyrelsen i Stockholms, Anmälan för samråd angående röjning av befintliga 
ledningsgator i området Boda i Österåkers kommun. 2015-07-03. 
- Länsstyrelsen i Stockholms län, Enheten för naturvård, Strandskyddsdispens för tillbyggnad 
av brygga, Husarö 1:48. 2015-07-07. 
- Ansökan, Polismyndigheten, Skottlossningstillstånd. 2015-07-08. 
- Brandmännens riksförbund, konfliktvarsel. 2015-07-13. 
- Ordförandebeslut, Kommunstyrelsens ordförande, Österåkers kommun. Utfärdande av 
fullmakt till Österåkers kommuns ombud, att företräda kommunen i mål gällande 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. 2015-07-13. 
- Länsstyrelsen i Stockholms län, Ansökan lokal trafikföreskrift, enskild väg. 2015-07-14. 
- Cirkulär 15:22, SKL, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med Brandmännens Riksförbund. 2015-07-27. 
- Finansieringsavtal mellan Täby kommun och Österåkers kommun avseende Regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010. 2015-08-11. 
Forts. 

Justerandes signaturer -- Utdragsbestyrkande 
'\BP 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

Forts. KS § 11:29 

- Sammanträdesprotokoll, Storstockholms brandförsvar, 2015-08-25. 
- Protokollsutdrag, Skolnämnden 2015-08-25, § 5:8, Revidering av Skolnämndens 
delegationsordning. 
- Remiss, Näringsdepartementet, Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala 
gatuavgifter, 2015-08-25. 
- Länsstyrelsen, information om ansökningsblankett för tillstånd/dispenser inom statliga 
naturreservat, nationalparker, m.m. 2015-08-26. 
- Protokollsutdrag, Produktionsstyrelsen 2015-08-27, § 6:4, Rapport om systematiskt 
kvalitetsarbete (SKA) inom utbildningsområdet 2014/2015. 
- Protokollsutdrag, Produktionsstyrelsen 2015-08-27, § 6:7, Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter inom Produktionsstyrelsen. 
- Protokollsutdrag, Produktionsstyrelsen 2015-08-27, § 6:8, Revidering av 
Produktionsstyrelsens delegationsordning. 
- Länsstyrelsen i Stockholms län. Tagit del av förslag till detaljplan för Brännbackens 
arbetsområde i samband med granskning. Vi (Länsstyrelsen) lämnar ärendet utan åtgärd i 
enlighet med 5 kap 22 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 2015-08-31. 
- Samråd inom havsplaneringen. Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till samråd om 
förslag till havsplaneringens inriktning. 2015-09-01. 
- Remiss, Trafikverket, Förslag till nya föreskrifter för Stockholms län. 2015-09-04. 
- Remiss, Lotteriinspektionen, avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater 
fr.o.m 1 januari 2016. 2015-09-07. 
- PM, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, Samråd inför trafikförändringar i SL:s 
busstrafik from januari 2016. 2015-09-09. 
- Ordförandebeslut, Skolnämnden, Inrättande av barn- och ungdomsråd, 2015-09-09. 
- Socialstyrelsen, Terminologiremiss. 2015-09-16. 
- Remiss, Länsstyrelsen i Stockholms län, Remiss teknisk justering länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2014-2025. 2015-09-21. 

- Postlista v. 24 - 38. 

Expedieras 
- Kansliet 

lusterandes signaturer — Utdi styrkande nu 

ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS §11:30 Dnr. KS 2015/0027 

Övrig fråga 

Ann-Christine Furustrand (S) anmäler en fråga utifrån en insändare i tidningen Åkersberga 
Kanalen rörande Rydbo Saltsjöbad. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes sigr. A ^ _ Utdragsbestyrkande 


