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KS § 15:8 Dnr. KS 2015/0128-100 

Svar på motion nr 10/2015 från Michael Solander (MP) -
Handelspolicy för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 10/2015 besvarad med hänvisning till att handels- och näringslivsfrågorna 
ingår i arbetet med den nya översiktsplanen, där underlag avses att tas fram och riktlinjer ska 
formuleras. 

Reservation 
Michael Solander (MP), Ann-Christine Furustrand (S) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
reserverar sig til1 förmån för eget. 

Peter Länder (RP) lämnar en skrifdig reservation 
Mot bakgrund av att nuvarande företagare och kommande företagare i Österåker är betjänta 
av att så snart som möjligt ta del av kommunen Handelspolicy, stödjer jag Miljöpartiet de 
Grönas motion 2015-03-10 i ärendet och menar att en Handelspolicy utreds och beslutas 
snarast. 
Peter Länder (RP) 

Sammanfattning 
Michael Solander (MP) har i en motion föreslagit att en handelspolicy tas fram som en del av 
den nya översiktsplanen. Den ska även utgöra ett stöd i kommande detaljplanearbeten. 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att en handelspolicy tas fram, att den utgör en del av den 
nya översiktsplanen samt att den ska främja en hållbar utveckling 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 8:8. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-26. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-10-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motion nr 10/2015 besvarad med hänvisning till att handels- och näringslivs frågorna ingår i 
arbetet med den nya översiktsplanen, där underlag avses att tas fram och riktlinjer ska 
formuleras. 

Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen. 

Forts. 

Justerandes signaturer W- Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 15:8 

Ann-Christine Furustrand (S) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Michael 
Solanders (MP) yrkande. 

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

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

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-1 1-25, § 15:8 

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 - Lennart B. X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson - Peter L. 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 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-10-22 
Dnr 2015/0128-100 

Svar på motion nr 10/2015 från Michael Solander (Mp) - Handelspolicy 
för Österåkers kommun 

Sammanfattning 

Motionären föreslår i sin motion att en handelspolicy tas fram som en del av den nya 
översiktsplanen. Den ska även utgöra ett stöd i kommande detaljplanearbeten. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till att handels- och näringslivs frågorna ingår i arbetet 
med den nya översiktsplanen, där underlag avses att tas fram och riktlinjer ska formuleras. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2015-10-09 

Mfchaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Charlotte Hedlund 
Datum 2015-10-26 
Dnr KS 2015/0128-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion nr 10/2015 från Michael Solander (MP) 
"Handelspolicy för Österåkers kommun" 

Sammanfattning 
I motionen "Handelspolicy för Österåkers kommun" föreslås att en handelspolicy tas fram, att den 
utgör en del av den nya översiktsplanen samt att den ska främja en hållbar utveckling. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses härmed vara besvarad med hänvisning till att handels- och näringslivsfrågorna ingår 
i arbetet med den nya översiktsplanen. 

Bakgrund 
Michael Solander (MP) har i en motion föreslagit att en handelspolicy tas fram som en del av den 
nya översiktsplanen. Den ska även utgöra ett stöd i kommande detaljplanearbeten. 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att en handelspolicy tas fram, att den utgör en del av den nya 
översiktsplanen samt att den ska främja en hållbar utveckling. 

Förvaltningens slutsatser 
Handels- och närings livs frågorna ingår i arbetet med den nya översiktsplanen. Underlag avses att tas 
fram och riktlinjer ska formuleras. Översiktsplanen ska utgöra ett stöd för kommande 
detaljplanearbeten samt främja en hållbar utveckling av kommunen. 

Bilagor 
1. Motion nr 10/2015. 

David Lanthen David Lanthen 
Tf. Planchef Samhällsbyggnadschef 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida I av 3 





ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -03- t 6 

Motion till Kommunfullmäktige 
2015-03-10 

Handelspolicy för Österåkers kommun 

Utveckling och exploatering i Österåkers kommun går med en rasande fart. 
Även om det är privata markägare och exploatörer som står för största delen av denna exploatering så 
måste kommunen ha klara spelregler och utnyttja sitt planmonopol när det behövs. 

Österåkers kommun inleder nu sitt arbete med att fram en ny Översiktsplan och som kanske är det 
viktigaste beslut vi kommer att ta under mandatperioden. 
I samband med detta arbete så vill Miljöpartiet att vi även tar fram en handelspolicy som sedan blir en 
del av den nya Översiktsplanen. 
Policyn ska även fungera som stöd i kommande detaljplanearbete. 

Detta för att ge stöd och vägledning för kommunen i samhällsplanering och agerande i samband med 
nyetablering och större förändringar som rör den fysiska miljön i Österåker. 
Policyn ska fungera som stöd för kommunala beslut som rör handel, skapa goda och långsiktiga 
förutsättningar för handelns aktörer genom att beskriva hur kommunen prioriterar och agerar i 
lokaliserings- och exploateringsfrågor, redovisa grundläggande principer för hur handelsstrukturen bör 
utvecklas och inte minst främja en hållbar utveckling. 
Policyn bör följas upp med riktlinjer och mer konkreta ställningstaganden. 

Mot bakgrund av detta föreslås Kommunfullmäktige besluta 

Att Österåkers kommun tar fram en handelspolicy 
• Att handelspolicyn blir en del av den nya Översiktsplanen 

Att handelspolicyn ska främja en hållbar utveckling 

Michael Solander 
Miljöpartiet de Gröna 
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KS § 15:9 Dnr. KS 2015/0129-100 

Svar på motion nr I 1/2015 från Michael Solander (MP) - Genomför 
temavecka inför Earth hour 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 11/2015 med hänvisning till att en temavecka med aktivitet- inom klimat och 
miljöområdet kommer att genomföras under 2016. 

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

Sammanfattning 
Michael Solander (MP) har i en motion föreslagit att Österåkers kommun genomför en 
temavecka inför Earth hour 2016. Kommunen har tidigare deltagit i manifestationen genom 
att släcka belysningen på några av kommunens byggnader samt att på kommunens hemsida 
uppmuntra kommuninnevånarna att delta. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 8:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-10-28. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
bifalla motion nr 11/2015 med hänvisning till att en temavecka med aktiviter inom klimat och 
miljöområdet kommer att genomföras under 2016. 

Michael Solander (MP) lämnar ett ändringsyrkande innebärande att Österåkers kommun 
genomför en temavecka inför earth hour med början 2016. 

Ann-Christine Furustrand (S) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Michael 
Solanders (MP) yrkande. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

Forts. KS § 15:9 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (NI) 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 —) .h-y y~: Utdragsbestyrkande fcf 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-1 I-25, § 15:9 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Idein X X 

FP Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

FP Jenny Nordström - Conny S. X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand - Lennart B. X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson - Peter L X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

/f&r 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-10-28 
Dnr KS 2015/0129-100 

Svar på motion nr I 1/2015 från Michael Solander (MP) - Genomför 
temavecka inför Earth hour 

Sammanfattning 

I motionen "Genomför temavecka inför Earth hour" föreslår motionären att kommunen på ett 
tydligare sätt uppmärksammar den globala klimatmanifestationen, med lokala aktiviteter under 2016. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla motionen. En temavecka med aktiviter inom klimat och miljöområdet kommer att genomföras 
under 2016. 

Motivering 

Minskad klimatpåverkan är en prioriterad miljöfråga för Alliansen i Österåker. Vid ett evenemang, som 
genomförs 2016, finns också möjlighet att samtidigt informera om kommunens miljömål, arbetet med 
miljövårdande åtgärder etcetera. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2015-10-26 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Kristina Eriksson 
Datum 2015-10-26 
Dnr KS 2015/0129-100 

Svar på motion nr I 1/2015 från Michael Solander (MP) 
"Genomför temavecka inför Earth hour" 

Sammanfattning 
I motionen "Genomför temavecka inför Earth hour" föreslås att kommunen på ett tydligare sätt 
uppmärksammar den globala klimatmanifestationen, med lokala aktiviteter under 2016. 

Mot bakgrund av detta avser samhäUsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med bland andra 
skolförvaltningen och kultur- och fritids förvaltningen sätta ihop ett program med aktiviteter kring 
temat klimat, energi och miljö. Evenemangen genomförs i anslutning till den 19 mars då årets Earth 
hour genomförs 2016. Motionen anses därmed besvarad. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föteslå 
Kommunfullmäktige besluta 
En temavecka med aktiviter inom klimat och miljöområdet kommer att genomföras under 2016. 
Motionen anses härmed vara besvarad 

Bakgrund 
Michael Solander (MP) har i en motion föreslagit att Österåkers kommun genomför en temavecka 
inför Earth hour 2016. Kommunen har tidigare deltagit i manifestationen genom att släcka 
belysningen på några av kommunens byggnader samt att på kommunens hemsida uppmuntra 
kommuninnevånarna att delta. 

Förvaltningens slutsatser 
Minskad klimatpåverkan är en prioriterad miljöfråga. Earth hour är en global manifestation som i 
Sverige samordnas av Världsnaturfonden, WWF. De tar fram kommunikationsmaterial och stödjer 
på så vis genomförandet av lokala aktiviteter. Vid ett evenemang, som genomförs våren 2016, finns 
också möjlighet att informera om kommunens miljömål. 

Klimatförändringarna är en miljöfråga som engagerar barn och unga och de bör vara en prioriterad 
målgrupp för evenemang och aktiviter. För att starta upp ett nytt evenemang, med ett program som 
ska locka besökare, krävs resurser i form av professionell projektledning och planering samt en 
budget för att genomföra programmet. Målet bör också vara att starta upp ett långsiktigt samarbete 
inom kommunorganisationen och med företag och föreningsliv för att även i fortsättningen kunna 
ordna aktiviteter kring temat. 
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Tjänsteutlåtande 

Bilagor 
1. Motion nr 11/2015. 

Samhällsbyggnadschef 

0 Österåker 

Tf. Planchef 
David Lanthen 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

wko\< 

20t!i -03- t B 

ais/OM-tftit) 

Motion till Kommunfullmäktige 
2015-03-12 

Genomför en temavecka inför Earth Hour 

Earth Hour är världens största klimatmanifestation, den 28 Mars varje år släcker världen för klimatets 
skull. 
Earth Hour är också en politisk symbolhandling som skickar signaler till makthavare världen över om 
att vi måste ta klimatförändringarna på allvar. 

Österåkers kommun har pliktskyldigt anmält sej till Earth Hour de senaste åren. men utan något 
större engagemang. 
Nyligen tog kommunen beslutet att "öka takten" i kommunens miljöarbete vilket är bra. 
Nu är det dags att ta nästa stegl 

Det finns många goda exempel runt om i landet där man använder manifestationen som finalen i ett 
större engagemang under en hel vecka. 

Några exempel från andra kommuner 
Temavecka med klimatsmarta aktiviteter 
Uppmana restauranger att ha klimatsmarta alternativ på menyn 
Bjuda på gratis kaffe till kollektivtrafikresenärer 
Riktade aktiviteter till våra barn 
Seminarier, fackeltåg m.m. m.m. 

Därför föreslås att Kommunfullmäktige beslutar 

Att Österåkers kommun genomför en temavecka inför Earth Hour 2016 

Michael Solander 
Miljöpartiet de Gröna 

rfJL 
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KS § 15:24 Dnr. KS 2015/0131 

Svar på motion nr 12/2015 av Peter Wihlner (SD) och Lennart 
Ljungqvist (SD) - Anskaffande av bolltält 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla motion nr 12/2015, med hänvisning till Alliansen i Österåkers budgetförslag 2016 
och plan för 2017-18, där detta också ingår. 

2. Utreda förutsättningarna för anläggande av ytterligare bolltält lämpligen placerad vid 
Röllingby konstgräsplan, samt förtydliga kostnaderna för eventuell nedplockning, uppsättning 
och förvaring, vilket ska redovisas under 2016. 

Särskilt yttrande 
Michaela Fletcher (M) lämnar ett särskilt yttrande 
Alliansen i Österåkers mening är att med ett bifalls beslut måste det i beslutet framgå hur 
finansiering sker. 
Michaela Fletcher (M) 

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Utbyggnaden av hallar och arenor av olika slag har varit eftersatt i många år och det är 
angeläget att göra något åt det, därför yrkar vi bifall till motionen, då vi delar uppfattningen i 
sakfrågan. Samverkansbudgeten för 2016 med plan 2017-2018 har goda möjligheter genom sin 
ansvarsfulla ekonomi med bibehållen skatt möjlighet att finanisera förslaget. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
I en motion väckt på Kommunfullmäktige 2015-03-16, § 2:43 "Anskaffande av bolltält" av 
Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) föreslås att Österåkers kommun införskaffar 
ett bolltält. 
Motionärerna anför bland annat att ett bolltält skulle gynna både dam, herr och 
ungdoms fotboll. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-11-02. 
- Kommunstyrelsens kontors, kommunkansliet, tjänsteutlåtande daterat 2015-10-29. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

Forts. KS § 15:24 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Bifalla motion nr 12/2015, med hänvisning till Alliansen i Österåkers budgetförslag 2016 
och plan för 2017-18, där detta också ingår. 
2. Utreda förutsättningarna för anläggande av ytterligare bolltält lämpligen placerad vid 
Röllingby konstgräsplan vilket ska redovisas under 2016. 

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

Michael Solander (MP) lämnar ett tilläggsyrkande till beslutssats två innebärande "... samt 
förtydliga kostnaderna för eventuell nedplockning, uppsättning och förvaring.. 

Ann-Christine Furustrand (S) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Michael 
Solanders (MP) tilläggsyrkande. 

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

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 9 ja-röster och 4 nej-röster. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michael Solanders (MP) 
tilläggsyrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer {I A') sQ-/ T-1Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-1 1-25, § 15:24 

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 - Conny S. X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand - Lennart B. X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson - Peter L. 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 9 4 -



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-11-02 
Dnr 2015/0131 

Svar på motion nr 12/2015 av Peter Wihlner (SD) och Lennart 
Ljungqvist (SD) - Anskaffande av bolltält 

Sammanfattning 

I cn motion väckt på Kommunfullmäktige 2015-03-16, § 2:43 "Anskaffande av bolltält" av Peter 
Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) föreslås att Österåkers kommun införskaffar ett bolltält. 
Motionärerna anför bland annat att ett bolltält skulle gynna både dam, herr och ungdomsfotboll. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att bifalla motion nr 12/2015, med hänvisning till Alliansen i Österåkers budgetförslag 2016 och 
plan för 2017-18, där detta också ingår. 

2. Utreda förutsättningar för anläggandet av ytterligare ett bolltält i Österåkers kommun, vilket ska 
redovisas under 2016. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2015-10-29 

Micl 
Kommunstyrelsens ordförande 

c c 
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Tjänsteutlåtande 
O Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-10-29 
Dnr KS 2015/0131 

Svar på motion nr 12/2015 av Peter Wihlner (SD) och Lennart 
Ljungqvist (SD) - Anskaffande av bolltält 

Sammanfattning 
I en motion väckt på Kommunfullmäktige 2015-03-16/2015-03-18, § 2:43 "Anskaffande av bolltält" 
av Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) föreslås att Kommunfullmäktige införskaffar ett 
bolltält. Motionärerna anför bland annat att ett bolltält skulle gynna både dam, herr och 
ungdomsfotboll. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Bifalla motion nr 12/2015 "Anskaffande av bolltält" med hänvisning till Alliansen i Österåkers 
budgetförslag 2016, planåren 2017 - 2018, till KF, där nämnda satsning särskilt omnämns. 

2. Utreda förutsättningar för anläggandet av ytterligare ett bolltält i Österåkers kommun, vilket ska 
redovisas under 2016. 

Bakgrund 
På Kommunfullmäktige 2015-0616 väcktes motionen "Anskaffande av bolltält" som går ut på att 
Österåkers kommun införskaffar ett bolltält som kan ställas upp över befintligt konstgräsplan under 
vintermånaderna oktober - april. På så sätt menar motionären att fotbollen gynnas samtidigt som 
trycket lättar på de befintliga hallarna i kommunen. 

Investeringar i byggnader och lokalfrågor hamnar under Kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor har i samråd med Kultur- fritidsförvaltningen kunnat konstatera att ett 
tillskott av en uppvärmd fotbollsanläggning skulle uppfylla behovet för de cirka 25 % av 
kommunens flickor och pojkar upp till 20 år spelar fotboll i en förening. Många skolor i kommunen 
har också fotboll som lokal profil, vilket bidrar att trycket på stora hallar är mycket stort även 
vintertid. Att bygga in och värma en fotbollsplan under vissa perioder på året görs oftast genom sk 
övertryckshallar. 

Vid Röllingby finns konstgräsplaner som värms upp av ishallens överskottsvärme. Detta, 
tillsammans med att planen är kommungemensam, gör den till en lämplig plan att sätta upp en 
övertryckshall. 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida I av 2 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Investering 
Totala kalkyler från kommuner som anlagt konstgräsplaner med övertryckshallar skiljer sig från 
mellan 6-10 mnkr. 

Underhållsdrift 
Underhåll och uppvärmning kostar ca 500-600 tkr och det tillkommer kostnader för nedplockning, 
uppsättning samt förvaring av tält. Detta behöver utredas närmare. 

Bilagor 
Motion nr 12/2015 av Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) - Anskaffande av bolltält 

'lof Friman 
nundirektör 

Peter ÉfSme 
Kanslichef 
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!c tymfdemokraterna. 
*' A Tmim 

12 / o?D IS" 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -03- 1 6 

i^Ji6/oi3i- w (i ) 

MARS 2015 

Motion till kommunfullmäktige i Österåker. 

Anskaffande av bolltält 

Vi vill att Österåkers kommun införskaffar ett bolltält för förslagsvis placering i 
Röllingby över befintlig konstgräsplan. Bolltältet ställs förslagsvis upp mellan 
perioderna Oktober till April. 
Uppvärmning av bolltältet sker förslagsvis genom att ta tillvara på spillvärmen från 
närliggande idrottshall, eller dylik anläggning. 
Tanken är att tältet under dagtid kan utnyttjas av skolor för olika bollspel, etc. samt 
även som vi hoppas på, ett framtida fotbolls/idrottsgymnasium, 
Detta tält skulle gynna både dam, herr och ungdomsfotboll, mfl. Vid utnyttjande av 
tältet för ungdomsfotboll så kan upp till fyra (4) lag spela samtidigt. Vidare så 
kommer detta tält att lätta på trycket för halltider inom kommunen. 
Andra tider anser vi Sverigedemokrater att man med lätthet kan hyra ut för att erhålla 
bättre ekonomi. 
Sverigedemokraterna anser att denna investering avsevärt höjer kommunens 
attraktionskraft hos ungdomar och föräldrar. 

Se bilaga 1 för visual i se ring 

Sverigedemokraterna Österåker yrkar därför med hänvisning till ovanstående: 

Att - Kommunfullmäktige beslutar om att införskaffa bolltält. 

Sverigedemokraterna Österåker 
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Bilaga 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 2S 
KS §15:39 Dnr. KS 2015/0154 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 13/2015 och att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om att ge 
startbidrag till unga. 

Sammanfattning 
Peter Wihlner och Lennart Ljungqvist föreslår i motion nr 13/2015 att kommunen ska göra 
en satsning på att ge ungdomar en chans att utveckla sina affärsidéer och drömmar. 
Motionärerna föreslår vidare att man, för att ta till vara på våra yngre invånares affärsidéer, ska 
anlita eller anställa en handledare som de unga kan testa eller bolla sina affärsidéer med, samt 
att ge startbidrag för att täcka initiala kostnader. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-11-23. 
- Kommunstyrelsens kontors, näringslivs- och utvecklingsenhetens, tjänsteutlåtande daterat 
2015-11-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att bifalla motion nr 13/2015 och att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utreda frågan om att ge startbidrag till unga. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att motionen föreslås besvarad med hänvisning till att 
Österåkers kommun tecknat ett avtal med Nyförtagarcentrum i Österåker - Vaxholm vilket 
innebär att alla kommuninvånare som önskar rådgivning kring hur man startar företag, gör 
affärsplan, ordnar bankkontakter och liknande får detta kostandsfritt genom 
Nyföretagarcentrum. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer fyr Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-11-23 
Dnr KS 2015/0154-100(1) 

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

Sammanfattning 

Peter Wihlner och Lennart Ljungqvist föreslår i motion nr 13/2015 att kommunen ska göra en 
satsning på att ge ungdomar en chans att utveckla sina affärsidéer och drömmar. Motionärerna 
föreslår vidare att man, för att ta till vara på våra yngre invånares affärsidéer, ska anlita eller anställa 
en handledare som de unga kan testa eller bolla sina affärsidéer med, samt att ge startbidrag för att 
täcka initiala kostnader. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Att bifalla motion 13/2015 och att kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att utreda frågan om att 
ge startbidrag till unga. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från näringslivs- och utvecklingsenheten daterat 2015-11-17 

Michaela Fletcher ~J 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Näringslivs- och utveklingsenheten Till Kommunstyrelsen 
Datum 2015-11-17 
Dnr KS 2015/0154-100(1) 
Lotta Holmgren, näringslivschef 

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

Sammanfattning 
Peter Wihler och Lennart Ljungqvist, Sverigedemokraterna i Österåker, motionerar om att 
kommunen ska göra en satsning på att ge ungdomar en chans att utveckla sina affärsidéer och 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
Kommunstyrelsens kontor utreder frågan om att ge startbidrag till yngre invånare som ska utveckla 
en affärsidé. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anse motionen beviljad med hänvisning till att kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att utreda 
frågan om att ge startbidrag till unga. 

Bakgrund 
Motionärerna föreslår att man, för att ta till vara på våra yngre invånares affärsidéer, ska anlita eller 
anställa en handledare som de unga kan testa eller bolla sina affärsidéer med, samt att ge startbidrag 
för att täcka initiala kostnader. 

Förvaltningens slutsatser 
I samband med gymnasiereformen GY2011 och grundskolereformen LGR2011 ställs höga krav på 
att skolorna ska arbeta praktiskt med entreprenörskap. Där finns också möjligheten att driva ett sk 
"UF-företag" under gymnasietiden med god handledning från lärare utbildade för detta. 

Österåkers kommuns näringslivs- och utvecklingsenhet har tecknat ett samarbetsavtal med 
Nyföretagarcentrum Österåker-Vaxholm, vilket innebär att alla kommuninvånare som önskar 
rådgivning kring hur man startar företag, gör affärsplan, ordnar bankkontakter och liknande, får 
detta kostnadsfritt genom Nyföretagarcentrums rådgivare. 

Kommunstyrelsen beslutar att utreda frågan om att ge startbidrag till yngre invånare som ska 

drömmar. 

utveckla en affärsidé. 

fj ani-Olof Frimän 
Kommundirektör 

Söfen Karlsson 
Tf näringslivs- och utvecklingsdirektör 
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ÖSTiBRÅKEfIS KO^MtjN 
SejvJceeriljfrten 

^tmicjedeMiÅnue.må 
APRIL 2015 

•JLD/5'>/3 
Motion till kommunfullmäktige i Öste^w 

Österåker är en entreprenörskommun där medelåldern är ganska låg. För att ta tillvara på våra yngre 
invånares affärsidéer och hjälpa dom igång med sina kreativa och innovativa idéer så föreslår 
Sverigedemokraterna Österåker en satsning på unga potentiella entreprenörer med egna 
företagsidéer enligt följande upplägg som riktlinje. 

Österåkers kommun antingen anlitar eller ställer en handledare till förfogande som våra unga kan 
testa och bolla sin affärsidé mot. De unga som har en bärande och funktionell idé kommer att gå 
vidare och under några kvällar att lära sig det som krävs för att driva ett företag och få de rätta 
förutsättningar som behövs. Vidare så kommer handledaren att hjälpa de unga entreprenörerna och 
ge så mycket stöd som behövs för att testa sin idé/produkt och starta upp företagandet. 
Skulle det visa sig att det är en mycket attraktiv affärsidé som startats så skall kommunen kunna ge ett 

större startbidrag för att utveckla det nystartade företaget i rätt riktning. Startbidrag kan med fördel 
ges till samtliga unga entreprenörer som tagit sig vidare och bidraget kan kan ligga på ca 2000 SEK för 

att täcka de nödvändigaste initiala kostnaderna. 

Detta entreprenörsprojekt skall ske under en bestämd tidsperiod och skall vända sig i första hand till 
våra yngre invånare kring gymnasieålder (+16 år) och några år upp. Detaljer för detta projekt får 

utarbetas framgent. 

Detta skulle ge Österåker chansen att fånga upp våra nya unga entreprenörer och ge dom en chans 
att utveckla sina affärsidéer och drömmar, vilket i längden skulle gynna Österåkers invånare. 

Sverigedemokraterna Österåker yrkar därför med hänvisning till ovanstående: 

Att - Kommunfullmäktige beslutar om att Österåkers kommun ställer upp med handledare och 
nödvändig företagarutbildning samt driver projektet unga entreprenörer enligt riktlinjer som ges 
ovan. 

Att - Kommunfullmäktige beslutar om att startbidrag kan betalas ut till de unga entreprenörer som 

går vidare in i projektet enligt riktlinjer som ges ovan. 

Unga Entreprenörer 

Sverigedemokraterna Österåker 



Öste rå k 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-10-21 

KS § 12:1 I Dnr. KS 2015/0183 

Svar på motion nr 14/2015 från Mats Larsson (S) och Ann-
Christine Furustrand (S) - En skärgårdsnämnd för länets mest 
attraktiva skärgårdskommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen med hänvisning till att gällande reglemente för Kommunstyrelsen, inrättandet 
av ett särskilt skärgårdsråd inom Österåkers kommun samt Österåkers kommuns engagemang 
inom Leader, väl fyller behoven och kraven för att uppnå Vision Österåker 2020 och målet att 
vara länets mest attraktiva skärgårdskommun. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04 § 3:24 föreslår motionärerna att 
Österåkers kommun bildar en skärgårdsnämnd, att reglemente och budget tas fram till 
skärgårdsnämnden från 2016-01-01 samt att det nuvarande skärgårdsrådets verksamhet 
organisatoriskt läggs under skärgårdsnämnden. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-10-07, § 10:8. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-09-29. 
- Kommunstyrelsens kontors, kommunkansliet, tjänsteudåtande daterat 2015-05-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå motionen med 
hänvisning till att gällande reglemente för Kommunstyrelsen, inrättandet av ett särskilt 
skärgårdsråd inom Österåkers kommun samt Österåkers kommuns engagemang inom Leader, 
väl fyller behoven och kraven för att uppnå Vision Österåker 2020 och målet att vara länets 
mest attraktiva skärgårdskommun. 

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

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-09-29 
Dnr 2015/0183 

Svar på nr 14/2015 från Mats Larsson (S) och Ann-Christine Furustrand 
(S) - En skärgårdsnämnd för länets mest attraktiva skärgårdskommun 

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04 § 3:24 föreslår motionärerna att Österåkers 
kommun bildar en skärgårdsnämnd, att reglemente och budget tas fram till skärgårdsnämnden från 
2016-01-01 samt att det nuvarande skärgårdsrådets verksamhet organisatoriskt läggs under 
skärgårdsnämnden. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att avslå motionen med hänvisning till att gällande reglemente för Kommunstyrelsen, inrättandet av 
ett särskilt skärgårdsråd inom Österåkers kommun samt Österåkers kommuns engagemang inom 
Leader, väl fyller behoven och kraven för att uppnå Vision Österåker 2020 och målet att vara länets 
mest attraktiva skärgårdskommun. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från kommunkansliet 2015-05-27 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommun kansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-05-27 / 
Dnr KS 2015/0183 U\J 

Svar på motion nr 14/2015 av Mats Larsson (S) och Ann-Christine 
Furustrand (S) - En skärgårdsnämnd för länets mest attraktiva 
skärgårdskommun 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04 § 3:24 "En skärgårdsnämnd för länets mest 
attraktiva skärgårdskommun", av Mats Larsson (S) och Ann-Christine Furustrand (S), föreslås att 
Österåkers kommun bildar en skärgårdsnämnd, att reglemente och budget tas fram till 
skärgårdsnämnden från 2016-01-01 samt att det nuvarande skärgårdsrådets verksamhet 
organisatoriskt läggs under skärgårdsnämnden. Motionären anför bl. a. att om Vision Österåker 
2020 ska bli verklighet krävs att politiken strukturerar, formaliserar och budgeterar för 
skärgårds frågorna. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motion nr 14/2015 "En skärgårdsnämnd för länets mest attraktiva skärgårdskommun" med 
hänvisning till att gällande reglemente för Kommunstyrelsen, inrättandet av ett särskilt skärgårdsråd 
inom Österåkers kommun samt Österåkers kommuns engagemang inom Leader, väl fyller behoven 
och kraven för att uppnå Vision Österåker 2020 och målet att vara länets mest attraktiva 
skärgårdskommun. 

Bakgrund 
Av Österåkers kommuns vision för framtiden Vision 2020 följer att Österåkers kommun vara länets 
mest attraktiva skärgårdskommun. Det står i kommunens vision. Kommunfullmäktige har också 
tagit fram fem mål för mandatperioden. Målen är bland annat att Österåker ska vara den bästa 
skolkommunen i länet, och att det ska vara hög kvalitet på omsorgen av äldre och 
funktionshindrade. 

Enligt visionen ska Österåkers kommun år 2020 vara en skärgårdskommun i världsklass. Länets 
mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt 
besöka. I visionen står också att Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet. 
Framtidstro innebär att kommunen ska ha en fortsatt tillväxt, med utveckling av näringslivet. 
Kommunen ska också ha en trygg och långsiktigt hållbar miljö, både när det gäller den fysiska och 
den sociala miljön i kommunen. Mångfald innebär att människor ska vara nöjda med att leva här. 
Det ska finnas valfrihet och möjligheter utifrån personers olika behov och förutsättningar. 
Öppenhet innebär att det ska vara lätt att ta kontakt med förtroendevalda och tjänstemän. 
Kommunen arbetar för att utveckla sin medborgardialog, och för att skapa en hög delaktighet och 
insyn i verksamheten. 
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0 Österåker 

Det kommunala skärgårdsrådet inrättades av Österåkers Kommunstyrelse redan 2003, på initiativ av 
Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO). År 2013 arbetade skärgårdsrådet fram 
ett förslag till nya riktlinjer för rådets. Riktlinjerna antogs av Österåkers Kommunstyrelse 2013 
(Bilaga). 

Ett övergripande syfte, enligt riktlinjerna, är att skärgårdsrådet ska ha en rådgivande och 
informerande funktion för att bl. a. medverka till Österåkers kommun ska kunna leva upp till 
epitetet "en levande skärgård". 
Vidare gäller enligt riktlinjerna att Österåkers kommunstyrelse utser de förtroendevalda 
representanterna i skärgårdsrådet samt utser rådets ordförande. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen anser att Kommunstyrelsen i sin egenskap av övergripande och ledande politiska 
förvaltningsorgan genom gällande reglemente har ansvaret för hela Österåkers kommuns utveckling, 
däribland frågor ärenden rörande skärgården och skärgårdens utveckling. Vidare omfattar 
Kommunstyrelsens ledningsfunktion bl. a. den översiktliga planeringen av mark och vatten, mark-
och bostadspolitik, Trafikpolitik och tillfredsställander trafikförsörjning, vilka i hög grad och på olika 
sätt är kopplade till skärgården och dess utveckling. I Kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda 
arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela 
den kommunala verksamheten, med sikte på Vision Österåker 2020, innebärande att Österåkers 
kommun ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun. 
Vid sidan av Kommunstyrelsen har Österåkers kommun dessutom inrättat ett särskilt skärgårdsråd, 
vars övergripande syfte, enligt riktlinjerna, ha en funktion som rådgivande och informerande organ, i 
syfte att bl. a. medverka till Österåkers kommun ska kunna leva upp till epitetet "en levande 
skärgård", vilket i sin tur stärker Österåkers kommun, i strävan att uppnå Vision Österåker 2020. 
Noteras kan att Österåkers kommun fram till nyligen varit deltagit och medfinansierat Leader Uross 
- ett samarbete mellan offentliga, privata och ideella aktörer som riktat sig mot skärgården. 
Dessutom kommer Österåkers kommun att medverka i ett nytt utvecklingsprojekt - Leader 
Stockholmsbygd, som även det riktar sig mot bl. a. frågor rörande skärgården. 

Då ansvaret för frågor och ärenden rörande skärgården i nuläget och för överskådlig tid bedöms 
tryggade samt med hänvisning till vad som anförts i föregående stycke, gör förvaltningen 
bedömningen att det i nuläget saknas anledning att inrätta en särskild Skärgårdsnämnd. 

Bilagor 
1. Motion av Mats Larsson (S) och Ann-Christine Furustrand (S), nr 14/2015 - En skärgårdsnämnd 
för länets mest attraktiva skärgårdskommun 
2. Riktlinjer för.Skärgårdsrådet, Österåkers kommun 

-Olof Friman 
Kommundirektör 

Peter Freme 
Kanslichef 
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ÖSTERAKEV- 'MJV4UN 
KOMMUN- -:LSEN lemoKntema 

Åkersberga den 9 april 2015 
2015 -öl- 29 

En skärgårdsnämnd för länets mest 
attraktiva skärgårdskommun 
Vår skärgård är en unik del av kommunen. Vi har totalt 93 mil strandlinje och visionen att år 2020 
vara länets mest attraktiva skärgårdskommun. Skall flest välja att flytta till, bo och verka i, starta 
företag i och besöka vår kommun krävs det ett omtag i frågan om skärgårdens utmaningar och 
utveckling. 

Sedan 2010 så har Österåkers kommun ett Skärgårdsråd som skall fungera som mötesplats för 
representanter för olika intressegrupper och kommunens förtroendevalda. I skrivande stund har 
kommunens skärgårdsråd haft 20 protokollförda möten sedan 2010. Vi har gått igenom de 183 
sidorna av protokoll som finns och sammantaget har man diskuterat skärgårdsfrågor i 51 och en halv 
timma de senaste 5 åren. 

Det är ett imponerande arbete men sett till ambitionen i visionen behövs det göras mer, mycket mer. 
Kommunfullmäktige fattar beslut om nämndemas mål, men inga mål slås fast för de nio råden som 
finns. Inte heller redovisas verksamheten i råden i kommunens bokslut. 

Skall Vision Österåker 2020 bli verklighet krävs att politiken strukturerar, formaliserar och budgeterar 
för skärgårdsfrågorna. Det måste till en instans som har beslutanderätt för att få fart på 
skärgårdsfrågorna. 

Mot denna bakgrund yrkar vi följande: 

Att: Österåkers kommun bildar en Skärgårdsnämnd 

Att: Reglemente och budget tas fram till skärgårdsnämnden från 1/1 2016. 

Att: Skärgårdsrådets verksamhet läggs under skärgårdsnämnden 

För Socialdemokraterna 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-06 

KS § 7:4 Dnr. KS 2015/0175 (i) 

Tidigare antagna styrdokument gällande Kommunstyrelsens 
rådgivande organ upphävs 

Kommunstyrelsens beslut 

Upphäva tidigare antagna riktlinjer för Kommunstyrelsens rådgivande i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-22. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2015, KS § 1:23 om vilka rådgivande organ som 
ska inrättas under Kommunstyrelsen i Österåkers kommun för mandatperioden 2015-2018.1 
beslutet framgår även formerna för rådens verksamhet. Nämnda beslut föranleder 
förvaltningen att föreslå att samtliga tidigare antagna riktlinjer för Kommunstyrelsens 
rådgivande organ upphävs. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-04-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets besluts förslag innebärande att ge 
upphäva tidigare antagna riktlinjer för Kommunstyrelsens rådgivande i enlighet med 
förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-04-22. 

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

Expedieras 
- Handikapprådet 
• Idrotts- och friluftsrådet 

Integrationsrådet 
Näringslivsrådet 
Pensionärsrådet 
Skärgårdsrådet 

- Trygg i Österåker (tidigare Brottsförebyggande rådet) 
• Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kom munkansliet 
Sofia Coyne 

Datum 2015-04-22 
Dnr KS 2015/0175 

Till Kommunstyrelsen 

Tidigare antagna styrdokument gällande Kommunstyrelsens rådgivande 
organ upphävs 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2015, KS § 1:23 om vilka rådgivande organ som ska 
inrättas under Kommunstyrelsen i Österåkers kommun för mandatperioden 2015-2018. I beslutet 
framgår även formerna för rådens verksamhet. Nämnda beslut föranleder förvaltningen att föreslå 
att samtliga tidigare antagna riktlinjer för Kommunstyrelsens rådgivande organ upphävs. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Upphäva tidigare antagna riktlinjer för Kommunstyrelsens rådgivande i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat 2015-04-22. 

Bakgrund 
1 Österåkers kornmun finns idag nio olika rådgivande organ. Åtta av dessa rådgivande organ, 
Handikappråd, Idrotts-och friluftsrådet, Integrationsråd, Näringslivsråd, Pensionärsråd, 
Skärgårdsrådet, Miljö- och klimatråd och Trygg i Österåker finns organisatoriskt under-
Kommunstyrelsen. Det nionde rådgivande organet, Barn- och ungdomsrådet, finns under 
Skolnämndcn. 

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. 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2015, KS § 1:23, om formerna för rådens verksamhet: 

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 är. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

4. Administrativ sakkunnig resurs hämtas från berört sakområde. 

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

Förvaltningens slutsatser 
Med anledning av Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2015, § 1:23, föreslås därför samtliga 
tidigare antagna riktlinjer för Kommunstyrelsens rådgivande organ upphävas. De tidigare riktlinjerna 
består av följande: 

o Riktlinjer för Österåkers kommunala Handikappråd, KS § 86, 2003-04-10 
* Riktlinjer för Idrotts- och friluftsrädet, KS § 8:9, 2014-09-24 
« Riktlinjer för Österåkers kommunala Integrationsräd, KS § 160, 2010-05-31 
° Inrättande av näringslivsråd (rådets roll och syfte finns angivet i tjänsteutlåtandet), KS § 137, 

2007-09-03 
° Riktlinjer för österåkers kommunala pensionärsråd, KS § 119, 2003-05-22 
* Riktlinjer för Skärgårdsrädet, KS § 11:2, 2013-10-23 
o Riktlinjer för Brottsförebyggande rådet i Österåkers kommun, KS § 176, 2003-09-11 

Bilagor 
1. Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll, KS § 1:23, 2015-01-12 
2. Riktlinjer för Österåkers kommunala Handikappråd, KS § 86, 2003-04-10 
3. Riktlinjer för Idrotts- och friluftsrådet, KS § 8:9, 2014-09-24 
4. Riktlinjer för Österåkers kommunala Integrationsråd, KS § 160, 2010-05-31 
5. Inrättande av näringslivsråd (rådets roll och syfte finns angivet i tjänsteutlåtandet), KS § 137, 

2007-09-03 
6. Riktlinjer för Österåkers kommunala pensionärsråd, KS § 119, 2003-05-22 
7. Riktlinjer för Skärgårdsrådet, KS § 11:2, 2013-10-23 
8. Riktlinjer för Brottsförebyggande rådet i Österåkers kommun, KS § 176, 2003-09-11 
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ö Österåke 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS § 15:10 Dnr. KS 2015/0234-100 

Svar på motion nr 19/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Mats Larsson (S) - Förnybar energi vid detaljplaner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anse motion nr 19/2015 besvarad med hänvisning till att Plan- och bygglagen förbjuder 
kommunala särkrav i ärenden där kommunen agerar som myndighet. 

2. Det som går att göra, och som alltid bör göras, är att man i planbeskrivningen beskriver 
huruvida det är möjligt att ansluta till exempelvis fjärrvärmenätet eller någon annan typ av 
anslutning. Man kan även skriva en passus om att planområdet eller en användning bör anslutas 
till en särskild energikälla men det är ingenting som får eller kan regleras i den styrande 
plankartan. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) har i en motion daterad 2015-06-11 
föreslagit att Österåkers kommun i detaljplaner för flerbostadshus villkorar att de försörjs och 
värms med förnyelsebar energi. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 8:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-11-02. 
- SamhäUsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande anse motion 
nr 19/2015 besvarad med hänvisning till att Plan- och bygglagen förbjuder kommunala särkrav i 
ärenden där kommunen agerar som myndighet. 

Mats Larsson (S) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att det som går att göra, och som 
alltid bör göras, är att man i planbeskrivningen beskriver huruvida det är möjligt att ansluta till 
exempelvis fjärrvärmenätet eller någon annan typ av anslutning. Man kan även skriva en 
passus om att planområdet eller en användning bör anslutas till en särskild energikälla men det 
är ingenting som får eller kan regleras i den styrande plankartan. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-11-02 
Dnr 2015/0234-100 

Svar på motion nr 19/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats 
Larsson (S)- Förnybar energi vid detaljplaner 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) har i en motion daterad 2015-06-11 föreslagit att 
Österåkers kommun i detaljplaner för flerbostadshus ställer villkor att de försörjs och värms med 
förnyelsebar energi. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motion nr 19/2015 besvarad med hänvisning till att Plan- och bygglagen förbjuder 
kommunala särkrav i ärenden där kommunen agerar som myndighet. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-10-01 

Micha^lä Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

Ö Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Kristina Eriksson, David Lanthén 

Datum 2015-10-01 
Dnr KS 2015/0234-100 

Svar på motion nr 19/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats 
Larsson (S)- Förnybar energi vid detaljplaner 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) har i en motion daterad 2015-06-11 föreslagit att 
Österåkers kommun i detaljplaner för flerbostadshus villkorar att de försörjs och värms med 
förnyelsebar energi. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planafbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Motion från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S)- Förnybar energi vid detaljplaner, 
anses besvarad med hänvisning till att Plan- och bygglagen förbjuder kommunala särkrav i ärenden 
där kommunen agerar som myndighet-

Bakgrund 
Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) har i en motion föreslagit att kommunen i 
detaljplaner för flerbostadshus ställer krav på att energiförsörjningen ska ske med förnybar energi. 

Förvaltningens slutsatser 
Det finns ett starkt stöd för att öka andelen förnybar energi till uppvärmning, el och transporter. 
Sverige siktar på att vara koldioxidneutralt 2050. För att nå det målet behövs åtgärder inom många 
områden och kommunen har en viktig roll när det gäller samhällsplaneringen. 

I den regionala klimat- och energistrategi finns mål för ökad andel förnybar energi och minskad 
klimatpåverkan från energianvändningen. I kommunens lokala klimat och energistrategi finns mål 
för ökad andel förnybar energi i kommunens bostäder och lokaler. 

Vi har redan nu en hög andel förnybar energi i energiförsörjningen dl1 kommunala lokaler och 
bostäder (75 % 2014). Fjärrvärmeproduktionen vid E.ON:s anläggning i Åkersberga kommer fr om 
2016 vara helt baserad på förnybara bränslen. För nybyggnation av flerbostadshus i Åkersberga 
tätort bör anslutning till fjärtvärme vara ett bra alternativ. Men även solenergi, bergvärme och 
förnybar el med värmeåtervinning har liten klimatpåverkan. 

Kommunens möjligheter att ställa krav som går utöver Plan- och bygglagen (PBL), och de 
förseslaifter som meddelats med stöd av PBL, har dock starkt begränsats i PBL. Motivet till 
lagregleringen är att regeringen ansett att de tekniska egenskapskraven ska vara enhetliga över landet 
och att de skillnader som har tidigare råclit i tillämpningen av leraven har försvårat för byggherrarna. 
Den beslutade regleringen avser därför att förhindra kommunen i egenskap av myndighet påtvinga 
någon tekniska egenskapskrav som går utöver vad som följer av plan- och byggförordning och 
Boverkets byggregler. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

I plan- och bygglagens 8 kap 4a§ har detta formulerats enligt följande: 
"En kommun får inte/..../ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid 
planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av 
detaljplaner. Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan." 

Förbudet gäller i alla de fall kommunen agerar som myndighet. I dc fall kommunen agerar som 
byggherre, dvs bygger för egen verksamhet, eller i fall där kommunen agerar som fastighetsägare 
utan samband med pågående planläggning, finns inga hinder mot att ställa krav som går längre än 
gällande förscskriftcr. Det sistanämnda kan t ex gälla när kommunen i egenskap av fastighetsägare 
upplåter tomträtt eller genomför försäljning av sedan tidigare planlagd mark. 

Genom att föra upp energifrågan på dagordningen i ett tidigt skede kan frivilliga åtaganden i 
hållbarhetsprogram och miljöprogram vara ett alternativ. Nu finns också det lokala 
klimatinvesteringsstödet tillgängligt för de företag som vill utveckla teknik och genomföra åtgärder 
för att minska klimatpåverkan i ett byggprojekt. 

Bilagor 
1. Motion från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Förnybar energi vid 
detaljplaner 

Kent Gitllbei';i> 
Samhällsbyggnadschef 

David Lanthén 
Tf. Planchef 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN Socialdemokraterna 

Åkersberga den 11 juni 2015 

KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -06- ! 1 
D.nr: y 

Förnybar energi vid detaljplaner 
Allt fler talar om nödvändigheten i omställning till ett hållbart energisystem. Detta för att möta 
oljeberoendet och hålla den globala temperaturhöjningen under två grader, för att motverka 
klimatförändringarna. En viktig del i denna omställning av vårt energisystem är att politiken ger 
förnyelsebara energislag förutsättningar för dess ettablering. 

De förnyelsebara energislagen har gemensamt att resurserna inte är ändliga samt att de bidrar till 
växthuseffekten i mycket mindre grad än andra energislag. Detta på grund av att koldioxidutsläppen 
är små eller obefintliga vid användning av dessa energikällor. 

I detaljplaner har kommunen möjlighet att göra en mängd olika preciseringar av användning, 
omfattning, utformning, fastighetsindelning mm. En av de parametrar som kommunen kan 
specificera är sättet som fastigheterna försörjs och värms upp på. Motbakgrund av detta yrkar vi 
följande: 

Att: Österåkers kommun i detaljplaner för flerbostadshus villkorar att de försörjs och 
värms med förnyelsebar energi. 

För Socialdemokraterna 

Matslarsson 



i Öste rå k< 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS § 15:23 Dnr. KS 2015/0236 

Svar på motion nr 21/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V), 
Heidi Stapf Ekström (MP), Marie Wengse (SÖ) och Ann-Christine 
Furustrand (S) - Inrätta ett utbildningsråd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen med hänvisning till att Kommunfullmäktige i beslut 2014-11-17 § 8:10 (Ny 
politisk organisation) samt i beslut 2014-12-15 § 9:33 (Reglementen för nämnder och styrelser 
i Österåkers kommun för mandatperioden 2015-2018) inrättat en Skolnämnd, som - med 
undantag för själva driften - har ansvaret för verksamhet reglerad i skollagen. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Motionen är skriven som ett försök skapa en samlingsplats för alla partier för att samtala om 
Österåkers viktigaste fråga - om skolan. Vi är övertygade om att partierna i Österåker måste 
börja samarbete i för kommunen viktiga frågor - som till exempel frågan om skolan. Genom 
att avslå motionen visar alliansen sin ovilja till samarbete, vilket vi beklagar. Vi har därför inte 
funnit det meningsfullt att strida i sakfrågan. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

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

Sammanfattning 
Motion nr 21/2015 - Inrätta ett utbildningsråd - väcktes i Kommunfullmäktige 2015-06-15, § 
4:31 av Andreas Lennkvist Manriquez (V), Heidi Stapf Ekström (MP), Marie Wengse (SÖ) 
och Ann-Christine Furustrand (S). 
Motionärerna anser att ett utbildningsråd ska inrättas, mot bakgrund av lärarförbundets 
rankning av Sveriges skolkommuner och med syfte att vara en samlingsplats för partierna att 
lyssna och hämta kunskap från samma källa. Motionärerna föreslår följande: 
• Ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett utbildningsråd 
• Företrädare från både privata och kommunala verksamheter ska finnas representerade i rådet 
• Varje valteknisk samverkan i kommunstyrelsen finns representerade i rådet 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-10-26. 
- Kommunstyrelsens kontors, kommunkansliet, tjänsteutlåtande daterat 2015-09-25. 

Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

Forts. KS § 15:23 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att avslå 
motionen med hänvisning till att Kommunfullmäktige i beslut 2014-11-17 § 8:10 (Ny 
politisk organisation) samt i beslut 2014-12-15 § 9:33 (Reglementen för nämnder och styrelser 
i Österåkers kommun för mandatperioden 2015-2018) inrättat en Skolnämnd, som - med 
undantag för själva driften - har ansvaret för verksamhet reglerad i skollagen. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-10-26 
Dnr KS 2015/0236 

Svar på motion nr 21 från Andreas Lennkvist Manriquez (V), Heidi Stapf 
Ekström (Mp), Marie Wengse (SÖ) och Ann-Christine Furustrand (S) -
Inrätta ett utbildningsråd 

Sammanfattning 

Motionärerna anser att ett utbildningsråd ska inrättas med syfte att vara en samlingsplats för 
partierna att lyssna och hämta kunskap från samma källa. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att avslå motionen med hänvisning till att Kommunfullmäktige i beslut 2014-11-17 §8:10 (Ny 
politisk organisation) samt i beslut 2014-12-15 §9:33 (Reglementen för nämnder och styrelser i 
Österåkers kommun för mandatperioden 2015-2018) inrättat en Skolnämnd, som - med undantag 
för själva driften - har ansvaret för verksamhet reglerad i skollagen. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtände från Kommunkansliet daterat 2015-09-25 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet 
Stina Nilsson 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Datum 
Dnr 

2015-09-25 
KS 2015/0236 

Svar på motion nr 21/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V), 
Heidi Stapf Ekström (MP), Marie Wengse (SÖ) och Ann-Christine 
Furustrand (S) - Inrätta ett utbildningsråd 

Sammanfattning 
Motion nr 21/2015 - Inrätta ett utbildningsråd - väcktes i Kommunfullmäktige 2015-06-15, § 4:31 
av Andreas Lennkvist Manriquez (V), Heidi Stapf Ekström (MP), Marie Wengse (SÖ) och Ann-
Christine Furustrand (S). 
Motionärerna anser att ett utbildningsråd ska inrättas, mot bakgrund av lärarförbundets rankning av 
Sveriges skolkommuner och med syfte att vara en samlingsplats för partierna att lyssna och hämta 
kunskap från samma källa. Motionärerna föreslår följande: 

• Ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett utbildningsråd 
• Företrädare från både privata och kommunala verksamheter ska finnas representerade i rådet 
® Varje valteknisk samverkan i kommunstyrelsen finns representerade i rådet 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
Motionen avslås med hänvisning till att Kommunfullmäktige i beslut 2014-11-17 § 8:10 (Ny politisk 
organisation) samt i beslut 2014-12-15 § 9:33 (Reglementen för nämnder och styrelser i Österåkers 
kommun för mandatperioden 2015-2018), inrättat en Skolnämnd, som med undantag för själva 
driften, har ansvaret för verksamhet reglerad i skollagen. Genom inrättandet av en ny specifik 
nämnd - Skolnämnden - har ansvaret, i förhållande till föregående mandatperiod då Kultur- och 
utbildningsnämnden verkade, förtydligats, i syfte att bland annat uppnå Österåkers Vision 2020 samt 
målet om Länets bästa skola. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-17 § 8:10 att inrätta två nya nämnder i förhållande till 
föregående mandatperiod samt antog reglemente 2014-12-15 § 9:33 för respektive Skolnämnd och 
Kultur- och fritidsnämnd. Därigenom fördelades den tidigare Kultur- och utbildningsnämndens 
ansvarsområden på två nya nämnder varav ansvar, med undantag för själva driften, för verksamhet 
reglerad i skollagen hänförts till en ny specifik nämnd; Skolnämnden. Kommunstyrelsen har genom 
Kommundirektören inrättat en skolförvaltning och en kultur- och fritidsförvaltning för att på 
samma sätt, särskilja de olika sakfrågorna och förtydliga de båda förvaltningarnas olika uppdrag. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Österåkers kommun har vid sidan av nämnder och styrelser, inrättat ett antal kommunala råd. 
Majoritetet av dessa ligger organisatoriskt under Kommunstyrelsen; 
Handikapprådet/Tillgänglighetsrådet, Idrotts- och friluftsrådet, Integrationsrådet, Näringslivsrådet, 
Pensionärsrådet, Skärgårdsrådet, Trygg i Österåker och Miljö- och klimatrådet. Därutöver har Barn-
och ungdomsrådet inrättats, vilket organisatoriskt ligger under Skolnämnden. 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. 

Förvaltningens slutsatser 
I och med att Österåkers kommuns ansvar för verksamhet reglerad i skollagen har förtydligats, anser 
förvaltningen inte att det finns anledning att inrätta ett utbildningsråd under Kommunstyrelsen. 
Skolnämnden ansvarar med undantag för själva driften, för verksamhet reglerad i skollagen. 
Produktionsstyrelsen ansvarar för kommunalt bedriven verksamhet reglerad av skollagen. 

En politisk styrgrupp samt en projektiedningsgrupp bestående av tjänstemän, har utarbetat 
"Styrmodellsprinciper för beställare- och utförarorganisationen i Österåker". Principerna antogs av 
Kommunfullmäktige 2014-10-20, § 7:17. Principerna slår fast att beställarnämnden Skolnämnden 
och utförarnämnden Produktionsstyrelsen båda ansvarar för att inom ramen för den egna 
affärsmässigheten försöka hitta lösningar som också tillgodoser motpartens intressen. Sådana 
lösningar kan åstadkommas i direkta förhandlingar och överenskommelser inom ramen för 
beställarnas och utförarnas partsförhållande. Principerna omfattar även krav på hur 
medborgarperspektivet ska tillvaratas i Beställarnämndernas uppföljning och kommunikation. 
Skolnämnden kommer att tillämpa en fördjupad målstyrning och måluppföljning utifrån sitt 
ansvarsområde, för att eftersträva kommunens vision för framtiden, Vision 2020 samt bland andra 
det specifika målet om att vara den bästa skolkommunen i länet. Detta förutsätter bland annat en 
fördjupad kontakt med Produktionsstyrelsen och dess kommunala enheter samt med de enskilda 
utförarna. 

Skolförvaltningen poängterar att Skolnämndens ansvar för varje enskild elev, exempelvis att eleven 
ska uppnå målen i skolan, är densamma oavsett om eleven går i en kommunal eller i en enskild 
skola. Skolförvaltningen uppfattar att det motionärerna efterfrågar inom formen kommunalt råd, är 
det som Skolnämnden och Skolförvaltningen redan ansvarar över och genomför inom ramen för sitt 
reglemente, kommunens Vision och mål, samt de av Kommunfullmäktige antagna 
styrmodellsprinciperna för beställare-och utförarorganisationen. Skolnämnden, likväl som 
Produktionsstyrelsen består av förtroendevalda från samtliga valtekniska samverkansgrupper. 

Mot bakgrund av vad som har anförts föreslår Kommunstyrelsens förvaltning, i samråd med 
skolförvaltningen, att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
- Styrmodellsprinciper för beställare- och utförarorganisationen i Österåker, antagna 

2014-10-20, §7:17 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Bilaga 
- Motion nr 21/2015 - Inrätta ett utbildningsråd 

'lof Friman 
nundirektör 

/Peter Frime 
Kanslichef 
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ÖSTUtAKfiltt Ki 
KOMMUNSTYRf 
»TERAK&K51 KOM M U li\? 
KOAAMUNSTYRCLStrN 

INRÄTTA ETT UTBILDNINGSRÅD 2015 06 11 D 2015 -08-
D.nr.' 

&JmA 
I lärarförbundets rankning av Sveriges skolkommuner för 2014 hamnade Österåker papTäts 
282 av 290. Detta är allt annat än bra och sänder tydliga signaler till oss politiker om att något 
måste göras 

Därför yrkar jag på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett 
utbildningsråd. 

Ett sådant råd skulle kunna innefattas av såväl privata som av kommunala representanter från 
vår kommuns skolverksamheter. 

Eftersom att råden inte är vilken arena som helst utan är en samlingsplats för oss partier att 
lyssna och ta till oss vad företrädarna från föreningar, verksamheter etc. säger så yrkar jag 
även på att varje valteknisk samverkan som tar sig till och finns representerade i 
kommunstyrelsen även finns representerade i utbildningsrådet. Det vore fullt rimligt om vi, 
med målet att bli länets bästa skolkommun också inhämtar kunskap från samma källa och det 
skulle underlätta för oss alla i vårt arbete att nå vårt mål som länets bästa skolkommun 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett utbildningsråd 
• Att företrädare från både privata och kommunala verksamheter ska finnas 

representerade i rådet 
• Att varje valteknisk samverkan i kommunstyrelsen finns representerade i rådet 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) Heidi Stapf Ekström (MP) 

' L/vj x ii 
Marie Wetfgse (SÖ) in-Christine Furustrand (S) 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS § 15:25 Dnr. KS 2015/0283 

Svar på motion nr 23/2015 av Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av 
speldatorer för ungdomsverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 23/2015, med hänvisning till Alliansen i Österåkers budgetförslag 2016 och 
plan 2017-18, innebärande en särskild satsning avseende modern digital teknik och lämplig 
lokal för stimulerande fritidsverksamhet för barn och ungdomar. 

Särskilt yttrande 
Michaela Fletcher (M) lämnar ett särskilt yttrande 
Alliansen i Österåkers mening är att med ett bifalls beslut måste det i beslutet framgå hur 
finansiering sker. 
Michaela Fletcher (M) 

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Som ett komplement till fritidsgårdarna vill vi skapa en ny mötesplats som riktar sig till 
ungdomar mellan 16-22 år, ett Ungdomens hus. Där ska ungdomar kunna ordna 
klubbkvällar och modevisningar, spela datorspel mot varandra (LAN-party) utöva teater och 
spela musik, kolla på en film m.m. Arrangemangen ska i huvudsak skapas och drivas av 
ungdomarna själva. I Samverkansbudgeten 2016 med plan 2017-2018 avsätter vi pengar redan 
2016 för start av ovanstående verksamhet, som ligger helt i linje med det som motionären 
föreslår varför vi valt att bifalla motionen. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-09-14, § 5:17, "Anskaffande av speldatorer för 
ungdomsverksamhet" av Peter Wihlners (SD) föreslås att kommunen ska införskaffa 
speldatorer, utrustning för att koppla dessa i nätverk samt tillhandahålla lämplig lokal föl-
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:11. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-11-02. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-10-29. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



S Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

Forts. KS § 15:25 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att bifalla 
motion nr 23/2015, med hänvisning till Alliansen i Österåkers budgetförslag 2016 och 
plan 2017-18, innebärande en särskild satsning avseende modem digital teknik och lämplig 
lokal för stimulerande fritidsverksamhet för barn och ungdomar. 

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. 

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 2015-1 1-25, § 15:25 

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 - Lennart B. X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson - Peter L. X 

MP Michael Solandet- X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 • 



Q Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-11-02 
Dnr 2015/0283 

Svar på motion nr 23/2015 av Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av 
speldatorer för ungdomsverksamhet 

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-09-14, § 5:17, "Anskaffande av speldatorer för 
ungdomsverksamhet" av Peter Wihlner (SD) föreslås att kommunen ska införskaffa speldatorer, 
utrustning för att koppla dessa i nätverk samt tillhandahålla lämplig lokal för verksamheten. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla motion nr 23/2015, med hänvisning till Alliansen i Österåkers budgetförslag 2016 och 
plan 2017-18, innebärande en särskild satsning avseende modern digital teknik och lämplig lokal för 
stimulerande fritidsverksamhet för barn och ungdomar. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2015-10-29 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-10-29 
Dnr KS 2015/0283 

Svar på motion nr 23/2015 av Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av 
speldatorer för ungdomsverksamhet 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-09-14, § 5:17, "Anskaffande av speldatorer för 
ungdomsverksamhet" av Peter Wihlners (SD) föreslås att kommunen ska införskaffa speldatorer, 
utrustning för att koppla dessa i nätverk samt tillhandahålla lämplig lokal för verksamheten. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Bifalla motion nr 23/2015 "Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet" med hänvisning 
till Alliansen i Österåkers budgetförslag 2016, planåren 2017 - 2018, till KF, innebärande en särskild 
satsning avseende modern digital teknik och lämplig lokal för stimulerande friddsverksamhet för 
barn och ungdomar. 

Bakgrund 
På Kommunfullmäktige 2015-09-14 väcktes motionen "Anskaffande av speldatorer för 
ungdomsverksamhet" som presenterar en alternativ mötesplats för ungdomar i ålder 15 - 20 år och 
tar tillvara det stora intresset för dataspel, LAN och E-sport. Motionärerna vill att kommunen ska 
införskaffa speldatorer, utrustning för att koppla dessa i nätverk samt tillhandahålla lämplig lokal för 
verksamheten. Möjlighet skall även ges till att visa matcher m.m. på storbildsskärm/duk. 
Motionen beskriver verksamheten med möjligheter till helg-, lov, och nattöppet. 

Investeringar i lokal och teknisk utrustning hamnar under Kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor har i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen kunnat konstatera 
följande: 
En ungdomsverksamhet med öppet på lov, nätter och helger behöver vuxen tillsyn som kan 
säkerställa trygg och säker miljö. 
En LAN/E-sport verksamhet kräver datorer med hög prestanda som behöver uppgraderas 
regelbundet. Höga krav ställs även på lokal och el. 
Dessa datorer kräver support, även nattetid och på helger. 
När kommunen tillhandahåller datorer behöver kommunen även tillhandahålla spel och behöver 
således beakta åldersrekommendationer på dessa samt målsmans åsikter. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Liknande verksamheter drivs som privata företag och/eller med stort nätverk av samarbetspartners. 

Investering 
Lokal 
150 000/år plus kostnad för handikappanpassning och uppåt. 
Utrustning 
400 000 och uppåt i anskaffning 
Personal 
450 000 för en heltid 
El 
Verksamhetens sammantagna nätverk kräver stor anpassning av elförsörjning. 

Underhållsdrift 
Beroende på utformningen av verksamhet. 
Man kan behöva räkna med hela anskaffningskostnaden för utrustning vartannat år. 
Kontinuerlig support. 

Bilagor 
Motion nr 23/2015 av Peter Wihlner (SD) — Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet. 

-Olof Friman 
immundirektör 

Peter 1/rém 
Kanslichef 
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H .g. KOMMUNSTVREIS 

^^i/eätjédmfiknitemå. 03- 01 

_^o/5j^3 
ÖSTERÅKERS Kommm 

KOMMUNSTYRELSEN SEPTEMBER 2015 

KS AQ/s/02(?3( 1) 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

Serviceenheten 

2015 -09- 0 1 

Motion till kommunfullmäktige i Österåker. 

Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet. 

Vi vill att Österåkers kommun införskaffar 20 st speldatorer med hörlurar, projektor med duk och 
högtalaranläggning samt utrustning för att koppla ihop dessa datorer i ett nätverk. Dessa skall ställas 
upp i någon ändamålsenlig lokal som kommunen tillhandahåller, antingen i egen regi eller att 
kommunen hyr lämplig lokal. 
Bakomliggande tanke är att ge de lite äldre ungdomarna ca 15 år och upp till ca 20 år en plats där 
dom kan skapa ett eget lokalt E-sport lag och möta varandra i olika turneringar, både lokalt och 
regionalt och förhoppningsvis även på riksplan samt träna ihop. 
Tanken är att detta ställe skall vara öppet ganska sent på vardagar. På helger eller skollov så skall 
det med hjälp av volontärer vara möjligt att hålla öppet dygnet runt i vissa fall då tanken är att 
ungdomarna skall kunna turnera mot varandra i ett s.k. LAN-party, 
Vid tävlingar så ska det finnas möjlighet att visa matchen på en skärm med hjälpa av projektor och 
någon person/personer kommenterar matchen. 
E-sport är den absolut snabbast växande sporten och den kommer att dra till sig alla former av 
ungdomar även dom som är svåra att fånga upp med andra fritidsaktiviteter. Detta kommer också att 
leda till mindre skadegörelse och problem i kommunen. 
Vidare så tror Sverigedemokraterna inte att del kommer att bli några större problem att få lag på 
sponsorer och att denna satsning kommer att ge eko ute i landet hos andra kommuner. 
Den exakta utformningen för verksamheten får man diskutera fram, men denna motion ger grunden 
fören utmärkt ungdomsverksamhet. Vi kan även vidareutveckla denna verksamhet/idé att gälla alla 
kommuninvånare som är intresserade och vill prova på att spela samt lära sig mer. 

Sverigedemokraterna Österåker yrkar därför med hänvisning till ovanstående 

Att - Kommunfullmäktige beslutar om all införskaffa 20 st speldatorer med tillhörande utrustning 
för alt kunna koppla ihop dessa i nätverk och visa matcher, m.m. på storbildsskärm/duk, 

Att - Kommunfullmäktige beslutar om att upplåta lämplig lokal lor ovan nämnda aktivitet. 
Antingen egen lämplig lokal eller hyra lämplig lokal som passar ändamålet. Dessa lokaler skall 
naturligtvis handikappanpassas. 

Sverigedemokraterna Österåker 
) 
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