
Sammanträdesprotokoll för 
Kommunstyrelsen 

31 
Tid 

Plats 

Närvarande 

Onsdagen den 25 november 2015, kl 15.00- 17.05 

Largen, Alceahuset, Akersberga 

Enligt bifogad närvarolista 

Utses att justera, § 15:2 Ann-Christine Furustrand (S) 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Fredrik Zechrasus 

Michaela Fletcher (M) 

*!nn-Chnstine Furustrand (S) 

Anslagsbevis 

Justering tillkännagiven 2015-12-01 - 2015-12-21 
genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-11-25 
Förvaringsplats för 
protokollet ^Äflwiunkansliet^Alssahuset, Åkersberga 

Fredrik Zethrasus 

Samman. protokoll för K .nstyrelsen 2015-1 I -25 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

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

M Johan Boström X §§ 15:34- 15:42 
Christina F. §§ 15:34 -

15:42 

M Hampe Klein X 

FP Jenny Nordström - Conny S. 

C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand - Lennart B. 

S Anas Abdullah X 

S Mats Larsson X 

RP Roger Johansson - Peter L. 

MP Michael Solander X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X §§ 15:34- 15:42 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Övriga närvarande Funktion 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Katarina Leinar Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 

Fredrik Nestor Planchef 

David Lanthén Exploateringschef 

Alexander Larsson Planarkitekt 

Lennart Ljungqvist Adjungerad (SD) 

Fredrik Zethrasus Sekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



'3 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-11-25 

KS § 15:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Ärenden som tillkommer 
Nytt ärende "Uppdrag om Näringslivsstrategi och besöksstrategi samt handlingsplaner" blir 
nummer 38 på dagordningen och nytt ärende "Svar på motion nr 13/2015 av Peter Wihlner 
(SD) och Lennart Ljungqvist (SD)" blir nummer 39 på dagordningen. 
Tidigare ärende 38 blir nummer 40 på dagordningen, osv. 

Ändring i dagordningen 
Ärende 37 på dagordningen "Detaljplan för Brännbackens arbetsområde" kommer att 
behandlas som nummer sex på dagordningen. Tidigare nummer sex blir nummer sju, osv. 

Justerandes signaturer Ut estyrkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-11-25 

KS § 15:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet 
föreslås justeras senast måndagen den 30 november kl. 13.00, kommunkansliet, Alceahuset. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast måndagen den 30 november kl. 13.00, kommunkansliet, Alceahuset. 

Information 

Justerandes sit er /ff 'TT Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS §15:3 Dnr. KS 2015/0329-251 

Mark- och genomförandeavtal för detaljplan Norrgårdshöjden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Mark- och genomförandeavtal med Armada Bostäder AB och Österåkersvatten AB för 
Norrgårdshöjden godkänns. 

2. Mark- och genomförandeavtal med Österåkersvatten AB och Grundbulten 13943 AB, 
under namnändring till Odalen Hacksta AB, för Norrgårdshöjden godkänns. 

Sammanfattning 
Mark- och genomförandeavtal har tecknats med exploatörerna som skall bygga bostäder 
respektive vård- och omsorgsboende. Avtalen reglerar genomförandet av detaljplanen och 
fördelar ansvar för utbyggnad samt kostnader för anläggningar inom allmän plats- och 
kvartersmark, anslutning till allmänna VA-anläggningar samt marköverlåtelser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 8:4. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-10-06, reviderad 2015-11-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Mark- och genomförandeavtal med Armada Bostäder AB och Österåkersvatten AB för 
Norrgårdshöjden godkänns. 
2. Mark- och genomförandeavtal med Österåkersvatten AB och Grundbulten 13943 AB, 
under namnändring till Odalen Hacksta AB, för Norrgårdshöjden godkänns. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Österåker 
Sammani .protokoll för K^. jnstyrelsen 2015-1 1-25 

KS §15:4 Dnr. KS 2012/0314-218 

Antagande av Detaljplan för Norrgårdshöjden (Hacksta 1:72 m.fl.) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta Detaljplan för Norrgårdshöjden (Hacksta 1:72 m.fl.), rev 2015-10-05. 

Sammanfattning 
Ett förslag till detaljplan för Norrgårdshöjden (Hacksta 1:72 m.fl.) har upprättats av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detaljplanen ska möjliggöra byggnation av ca 80 bostäder i 
flerbostadshus samt ett vård- och omsorgsboende med 54 platser i centrala Åkersberga. 
Förutom bostäder och vård, förslås planen innehålla allmän plats i form av en ny park. 
Planområdet omfattar ca 1,2 ha. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 8:5. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-06, reviderad 2015-11-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anta 
Detaljplan för Norrgårdshöjden (Hacksta 1:72 m.fl.), rev 2015-10-05. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer (C Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20IS-1 1-25 

KS §15:5 Dnr. KS 2013/0018-214 

Antagande av Detaljplan för Boda, Svinninge 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta Detaljplan för Boda, Svinninge. 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
Miljöpartiet anser att man i planen inte tillräckligt har tagit hänsyn till de synpunkter som 
Naturskyddsföreningen Österåker har lämnat i samrådshandlingarna. 
Det handlar främst om trädfällnings förbud, synpunkter på den ganska ålderstigna översiktliga 
MKB'n, groddjurens möjlighet att passera vägar och att planen gör det möjligt för byggnation 
i direkt anslutning till Karsvreta Träsk. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Planområdet utgörs av friliggande småhusbebyggelse och lokalgata. Syftet med detaljplanen är 
att underlätta den pågående omvandlingen från fritidsboende till permanentboende och skapa 
avstycknings- och utbyggnadsmöjligheter. Vidare är planläggningen en förutsättning för 
utbyggnad av allmänt VA-system i Svinninge. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 8:6. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anta 
Detaljplan för Boda, Svinninge. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer •— Uti estyrkande 

Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS §15:6 Dnr. KS 2012/280-214 

Ny granskning av detaljplan för Brännbackens arbetsområde 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplan för Brännbackens 
arbetsområde för ny granskning. 

Sammanfattning 
Detaljplan för Brännbackens arbetsområde har tagits fram. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra ett arbetsområde för industriändamål, lager och upplag inom fastigheten Skeppsbol 
1:69. Detaljplanen omfattar ca 50 hektar kvartersmark. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplan för 
Brännbackens arbetsområde för ny granskning. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes sig. ar .—' Utdragsbestyrkande 



3 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS §15:7 Dnr. KS 2015/0122-100 

Svar på motion nr 8/2015 från Ann-Christine Furustrand (S), Anas 
Abdullah (S) och Mats Larsson (S) - Lyft in barn perspektivet i 
samhällsplaneringen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla punkt 1 och 4 i motion nr 8/2015 genom att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att 
senast under 2016 ta fram rutiner för barn- och ungdomsperspektivet i samhällsplaneringen. 

2. Punkt 2 och 3 i motion nr 8/2015 anses vara besvarade med hänvisning till att bam- och 
ungdomsperspektivet beaktas under den tidiga dialogen kring den nya översiktsplanen, 
exempelvis genom kontakt med barnombud, ungdomslots, elevråd och ungdomsråd, 
workshop med unga. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) reserverar sig till förmån 
för eget förslag. 

Sammanfattning 
Motionärerna vill i sin motion att bam och ungdomars åsikter och synpunkter kring hur 
kommunen ska utvecklas i framtiden tas tillvara. Det kan exempelvis göras i arbetet med den 
nya översiktsplanen samt i detaljplaneprocesser och avse hur platser kan påverka bams och 
ungdomars behov. I motionen framställs fyra yrkanden: 
1. Att ansvarig nämnd ges i uppdrag att ta fram förslag på hur barnperspektivet kan integreras 
i all fysisk samhällsplanering i kommunen. 
2. Ta fram förslag på form för den formella processen med en ny översiktsplan utifrån att 
berörda ska komma till tals. 
3. Pröva möjligheten att inrätta en barn- och ungdomspanel för arbetet med översiktsplanen 
4. Ta fram förslag för ökade möjligheter för barn och unga att vara med och påverka beslut 
vid arbetet med miljömål samt god bebyggd miljö. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 8:7. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-10-26. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-10-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
1. Bifalla punkt 1 och 4 i motion nr 8/2015 genom att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Sammani.. ^protokoll för Kc unstyrelsen 2015-11-25 

Österåker 

Forts. KS § 15:7 

senast under 2016 ta fram rutiner för bam- och ungdomsperspektivet i samhällsplaneringen. 
2. Punkt 2 och 3 i motion nr 8/2015 anses vara besvarade med hänvisning till att barn- och 
ungdomsperspektivet beaktas under den tidiga dialogen kring den nya översiktsplanen, 
exempelvis genom kontakt med barnombud, ungdomslots, elevråd och ungdomsråd, 
workshop med unga. 

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

Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Ann-Christine Furustrand (S) yrkande. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) lämnar, med hänvisning till sin redan väckta motion, nr 
26/2015, angående Barnbokslut i Österåkers kommun, ett tilläggsyrkande innebärande att 
punkterna 1-4 i föreliggande ärende motionsärende ska följas upp. 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Andreas Lennkvist Manriquez (V) 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 omröstninglista (15:7 A) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
tilläggsyrkande och finner att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstninglista (15:7 B) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer fTT Utdragsbestyrkande 



|J Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 -2018) 
KS 2015-1 1-25, § 15:7 A 

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 

i 
Resultat 8 5 

Om röstnings I i sta 
U Österåker 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-1 1-25, § 15:7 B 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein 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 -

/pr 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-11-25 

ö Österåker 

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 till förmån för eget. 

Peter Länder (RP) lämnar en skriftlig 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 tjänsteudåtande daterat 2015-10-26. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-10-22. 

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

Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

O Österåker 
Sammant. ..protokoll för KL jnstyrelsen 2015-11-25 

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 



0 Österåker 
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 J ohansson - 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 -

f%r 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-11-25 

O Österåker 

KS § 15:9 

Svar på motion nr I I /2015 från 
temavecka inför Earth hour 

Kommunstyrelsens beslut 

Dnr. KS 2015/0129-100 

Michael Solander (MP) - Genomför 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 11/2015 med hänvisning till att en temavecka med aktiviter 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. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag 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 sij, er Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 I -25 

0 Österåker 

Forts. KS § 15:9 

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 •pr Utdragsbestyrkande 

P Österåker 
Omröstnii.0.rista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-11-25, § 15:9 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 
M Hampe Klein 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 -

far* 



0 Österåker 
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) - Förn/bar 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. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens 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 

UtL /estyrkande 

©Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-11-25 

KS §15:11 Dnr. KS 2015/0370-319 

Svar på remiss - Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för 
kommunala gatuavgifter 

Kommunstyrelsens beslut 

Överlämna Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlånade daterat 2015-10-14 som eget 
yttrande över Lantmäteriets remiss Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter. 

Sammanfattning 
Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utformat ett förslag till normaltaxa för kommunala 
gatuavgifter. I uppdraget har även ingått att utarbeta alternativa taxeförslag samt att redovisa 
konsekvenserna av förslagen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 8:11. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
överlämna Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlånade daterat 2015-10-14 som eget 
yttrande över Lantmäteriets remiss Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter. 

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

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

Expedieras 
- Lantmäteriet 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes sigi. ar -— Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 I-25 

KS §15:12 Dnr. KS 2015/0369 

Ny VA-brukningstaxa för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta höjning av avgifter i VA-brukningstaxa i Österåkers kommun i enlighet med 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-02. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Inför beslutsfattande i Kommunfullmäktige ska det finnas med ett beräkningsunderlag för 
VA-brukningstaxa samt motivering av fördelade medel. 

Sammanfattning 
Roslagsvatten har utarbetat en ny VA-brukningstaxa, som bifogas detta tjänsteudåtande. 1 ny 
taxa föreslås en höjning av avgifterna med 15 procent jämt fördelat på taxans samtliga 
avgiftsparametrar. Anledningen till höjningen är en minskning av vattenförbrukningen, 
felberäkning i budget 2015, ökade kostnader för drift- och underhåll av ledningsnät och 
reningsverk samt behov av fondering för ny framtida avloppsrening. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 8:12. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
anta höjning av avgifter i VA-brukningstaxa i Österåkers kommun i enlighet med 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-02. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att det inför beslutsfattande i 
Kommunfullmäktige ska det finnas med ett beräkningsunderlag för VA-brukningstaxa samt 
motivering av fördelade medel. 

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

Expedieras 
- Roslagsvatten AB 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Österåker 
Sammanti. ..»protokoll för Ko. .unstyrelsen 2015-1 1-25 

KS §15:13 Dnr. KS 2015/0239 

Storstockholms brandförsvars taxa för tillstånd, tillsyn och 
efterkontroll 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Timtaxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll, enligt Lag om skydd om olyckor (LSO och 
Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) fastställs till 1 125 kronor per timme. 

2. Den nya taxan ska, under förutsättning att alla medlemskommuner beslutar så, gälla från 
och med den 1 januari 2016. 

Sammanfattning 
Direktionen för Storstockholms brandförsvar beslutade vid sitt sammanträde den 26 maj 2015 
att tillstyrka föreslagen timtaxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll ska uppgå till 1 125 
kronor från och med den 1 januari 2016 samt att föreslå medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar att anta förslaget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 8:13. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-08-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
1. Timtaxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll, enligt Lag om skydd om olyckor (LSO och 
Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) fastställs till 1 125 kronor per timme. 
2. Den nya taxan ska, under förutsättning att alla medlemskommuner beslutar så, gälla från 
och med den 1 januari 2016. 

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

Expedieras 
- Storstockholms brandförsvar (SSBF) 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer \fåP>? UtdraSsbest>'rkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS §15:14 Dnr. KS 2015/0116 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2015 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med oktober månad en positiv budgetawikelse om 
11 222 tkr, varav 8 918 tkr återfinns inom samhällsbyggnads förvaltningens delar. 
Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 1 315 tkr, varav 650 tkr av överskottet 
är inom Samhällsbyggnads förvaltningens delar. Investeringar inom kommunstyrelsen 
redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om -8 720 tkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor, ekonomienhetens, tjänsteutlåtande daterat 2015-11-16. 

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

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer UtL bestyrkande 

0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-11-25 

KS §15:15 Dnr. KS 2015/0116 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober 2015 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med oktober månad visar en 
budgetawikelse om 155 tkr. Bokslutsprognosen visar en avvikelse om -545 tkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor, ekonomienhetens, tjänsteutlåtande daterat 2015-11-16. 

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

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Kansliet 

Justerandes sign..., er Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20IS-11-25 

O Österåker 

KS §15:16 Dnr. KS 2015/01 16 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Budgetuppföljning för Österåkers kommun per oktober 2015 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska ekonomienheten redovisa 
bokslutsprognos per 2015-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs 
upp och avstämning i förhållande till budget 2015 görs under året. Fokus ska läggas på en 
säkrare prognos och uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god 
ekonomisk hushållning. 
Resultatbudgeten för 2015 uppgår till 76,4 Mkr. Bokslutsprognosen per oktober månad visar 
ett överskott om 10,7 Mkr jämfört med budget 2015.1 prognosen ingår återbetalning av 
premier 2004 från AFA försäkring som har beslutat av AFA:s styrelse. För Österåkers 
kommun uppskattas ca 11, 6 Mkr. Utbetalningen kommer att äga rum under 4.e kvartael 2015 
och enligt SKL blir det troligen sista år som AFA- försäkring har möjlighet att återbetala 
tidigare inbetalda premier. Bokslutsprognosen per oktoberber månad har försämrat med 
1.3 Mkr jämfört med månadsuppföljning per september. Detta förklars av ett särskilt ärende 
om föreningsbidrag till Rydbo IF på 1,3 mkr som är på väg till Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor, ekonomienhetens, tjänsteutlåtande daterat 2015-11-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att budgetuppföljning för Österåkers kommun per oktober 2015 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer jj—Utdragsbestyrkande 

0 Österåker 
Sammantr>....sprotokoll för Ko. unstyrelsen 2015-1 1-25 

KS §15:17 Dnr. KS 2015/0373 

Policy för intern kontroll i Österåkers kommun samt upphävande 
av reglemente för ekonomisk intern kontroll 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa policy för intern kontroll i Österåkers kommun i enlighet med kommunstyrelsens 
kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-10-27. 

2. Upphäva tidigare Reglemente för ekonomisk internkontroll (1999:18). 

3. Ändra i bilagan "Policy för intern kontroll i Österåkers kommun", under rubriken 
"Ansvar", andra stycket innebärande att "Kommunstyrelsens kontor ansvarar för att årligen 
utse gemensamma granskningsområden" ersätts med "Kommunstyrelsens kontor ansvarar för 
att årligen ta fram förslag på gemensamma granskningsområden". 

Sammanfattning 
Kommunens Reglemente för ekonomisk internkontroll (1999:18) är i behov av revidering och 
komplettering. Syftet med intern kontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning och att 
undgå allvarliga fel. Vidare utgör den en betydelsefull del i kommunens styrsystem och ska 
säkerställa att nämnderna följer Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Föreslagen policy, 
med kompletterande riktlinjer, ska säkerställa att arbetet med den interna kontrollen 
uppfyller detta syfte. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:3. 
- Kommunstyrelsens kontor, ekonomienhetens, tjänsteutlåtande daterat 2015-10-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Fastställa policy för intern kontroll i Österåkers kommun i enlighet med kommunstyrelsens 
kontors tjänsteudåtande daterat 2015-10-27. 
2. Upphäva tidigare Reglemente för ekonomisk internkontroll (1999:18). 
3. Ändra i bilagan "Policy för intern kontroll i Österåkers kommun", under rubriken 
"Ansvar", andra stycket innebärande att "Kommunstyrelsens kontor ansvarar för att årligen 
utse gemensamma granskningsområden" ersätts med "Kommunstyrelsens kontor ansvarar för 
att årligen ta fram förslag på gemensamma granskningsområden". 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten och Redovisningsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer -— Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-11-25 

KS §15:18 Dnr. KS 2015/0374 

Riktlinjer för intern kontroll i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa riktlinjer för intern kontroll i Österåkers kommun i enlighet med kommunstyrelsens 
kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-10-27. 

Sammanfattning 
Förslag till ny policy för intern kontroll är framtagen för beslut i Kommun fullmäktige. 
Föreslagen policy kompletteras av bilagda riktlinjer där processen med intern kontroll 
konkretiseras, med avseende på innehåll, tidplan och organisation. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:4. 
- Kommunstyrelsens kontor, ekonomienhetens, tjänsteutlåtande daterat 2015-10-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att fastställa 
riktlinjer för intern kontroll i Österåkers kommun i enlighet med kommunstyrelsens kontors 
tjänsteutlåtande daterat 2015-10-27. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Redovisningsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ^ 3Styrkande 

Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS §15:19 Dnr. KS 2015/0245 

Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet 
Norrvatten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Ge Kommunalförbundet Norrvatten ett särskilt medgivande från Österåkers kommun att 
utöka sin låneram från nuvarande 900 000 000 kr till 1 200 000 000 kr. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Norrvatten hemställer om Österåkers kommuns särskilda medgivande 
om att Norrvatten får uppta lån för finansiering av sin verksamhet till ett sammanlagt belopp 
om 1 200 000 000 kr från och med 2016. En förutsättning är att samtliga medlemskommuner 
fattar beslut om särskilt medgivande. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:5. 
- Kommunstyrelsens kontor, ekonomienhetens, tjänsteutlåtande daterat 2015-10-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att ge 
Kommunalförbundet Norrvatten ett särskilt medgivande från Österåkers kommun att utöka 
sin låneram från nuvarande 900 000 000 kr till 1 200 000 000 kr. 

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

Expedieras 
- Kommunalförbundet Norrvatten 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

Justerandes sij, .jrer Utd ragsbesty rkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS § 15:20 Dnr. KS 2015/0363 

Riktlinjer för bidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i 
Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta riktlinjer för bidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
På uppdrag av Kommunstyrelsen (KS 2015-02-16, § 3:12) har kommunstyrelsens kontor 
utarbetat riktlinjer för bidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i Österåkers 
Kommun. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:6. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-10-29. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anta riktlinjer 
för bidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i Österåkers kommun. 

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

Expedieras 
- Fastighetsekonom 
- Kansliet 

Justerandes signaturer '-'tl^raSs')estyr'<ande 

Sammant .isprotokoll för K*. .iunstyrelsen 2015-1 1-25 

©Österåker 

KS §15:21 Dnr. KS 2015/0361 

Renovering av Hemtjänstens lokal på Norrgårdsvägen 3 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens kontor ges i uppdrag att teckna tilläggsavtal med Armada Bostäder AB 
avseende renovering av Hemtjänstens lokal på Norrgårdsvägen 3 till en maximal kostnad av 
750 tkr, motsvarande ett hyrestillägg om maximalt 90 tkr under 10 år. 

2. Notera till protokollet att samråd med Produktionsförvaltningen skett avseende 
finansiering. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor föreslår att tilläggsavtal tecknas med Armada Bostäder AB 
avseende renovering av Hemtjänstens lokal på Norrgårdsvägen 3. Den ökade hyreskostnaden 
får maximalt uppgå till 90 tkr per år under 10 år. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:7. 
- Kommunstyrelsens konto, ekonomienhetens, tjänsteudåtande daterat 2015-10-29. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Kommunstyrelsens kontor ges i uppdrag att teckna tilläggsavtal med Armada Bostäder AB 
avseende renovering av Hemtjänstens lokal på Norrgårdsvägen 3 till en maximal kostnad av 
750 tkr, motsvarande ett hyrestillägg om maximalt 90 tkr under 10 år. 
2. Notera till protokollet att samråd med Produktionsförvaltningen skett avseende 
finansiering. 

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

Expedieras 
- Fastighetsekonom 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 I-25 

KS §15:22 Dnr. KS 2014/0336 

Svar på motion nr 14/2014 från Björn Molin (RP) - Näringslivets 
möjligheter i Österåker 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 14/2014 besvarad med hänvisning till att Roslagsvatten, i nära samarbete med 
Samhällsbyggnads förvaltningen, redan påbörjat en utredning av hur Österåkersvattens 
nyttjande av marken där reningsverket ligger idag skall omdisponeras efter en anslutning till 
Käppala; bland annat för att möjliggöra att mark skall kunna göras tillgänglig för verksamheter 
med marin- och skärgårdsanknytning. 

Sammanfattning 
I motionen "Näringslivets möjligheter i Österåker" yrkas på att en utredning skall påbörjas 
som skall undersöka om maken där reningsverket ligger i Margretelund efter en anslutning till 
Käppala kan användas för näringsverksamheter som är knutna till båt- och skärgårds företag. 
Inom ramen för Käppalaprojektet har redan en utredning påbörjats som syftar till en 
omdisponering av Österåkervattens verksamhet på reningsverks fastighet. Utredningsarbetet 
bedrivs med förutsättningen att verksamheter med marin- och skärgårdsanknytning kan vara 
lämplig på den mark som frigörs. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:8. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-11-03. 
- SamhäUsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
14/2014 besvarad med hänvisning till att Roslagsvatten, i nära samarbete med 
Samhällsbyggnads förvaltningen, redan påbörjat en utredning av hur Österåkersvattens 
nyttjande av marken där reningsverket ligger idag skall omdisponeras efter en anslutning till 
Käppala; bland annat för att möjliggöra att mark skall kunna göras tillgänglig för verksamheter 
med marin- och skärgårdsanknytning. 

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

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

Forts. 

Justerandes signaturer ? ^ Jestyrkande 

Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-11-25 
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Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

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

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes sigi-.urer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-11-25, § 15:22 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein 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 J ohansson - 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 -

fttt 

Sammantrauesprotokoll för Kon .munstyrelsen 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. 

Fotts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 15:23 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att avslå 
motionen med hänvisning till att Kommun fullmäktige 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 fA-/~-— ^tc" estyrkande 

0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-11-25 

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, tjänsteudåtande daterat 2015-10-29. 

Forts. 

Justerandes sig. .er Utdragsbestyrkande 
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ö Österåker 

Forts. KS § 15:24 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag 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 Utdragsbestyrkande 

Omröstni, lista 
|J Österåker 

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, 1 :e vice ordf. X X 

FP Jenny Nordström - Conny S. X 

C Michaela Haga X X 

I<D 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 J ohansson - 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 -

53P- /itr 



0 Österåker 
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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 för 
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 Uu jestyrkande 

O 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 modern 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 sig. . er . (rry~> A. Utdragsbestyrkande 



01 österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-11-25, § 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 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 " 

^ far 

Sammant. ..protokoll för K«. jnstyrelsen 2015-1 1-25 

©Österåker 

KS §15:26 Dnr. KS 2014/0251 

Val av ledamöter till de kommunala råden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen utser ordföranden och ledamöterna till råden för en period av ett år. 

2. Kommunstyrelsen väljer följande ordföranden och ledamöter till de rådgivande organen: 

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

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

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

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

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

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

Forts. 

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

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

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse ledamöter till de kommunala råden 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar på omval av samtliga ledamöter till de kommunala råden. 

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

Expedieras 
- Ordförande i respektive rådgivande organ 
- Kansliet 

Justerandes signaturer \V"]TPr— J/lUu bestyrkande 

Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS §15:27 Dnr. KS 2015/0341 

Revidering av Jämställdhets- och mångfaldspolicy till Policy för 
medarbetares lika rättigheter och möjligheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta den reviderade policyn för medarbetares lika rättigheter och möjligheter, vilken därmed 
ersätter Jämställdhets- och mångfaldspolicy. 

Sammanfattning 
Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. 
En policy för medarbetares lika rättigheter och möjligheter, tidigare kallad jämställdhets- och 
mångfaldspolicy, är avsedd att tydliggöra vad som åligger arbetsgivare och arbetstagare i 
Österåkers kommun när det gäller diskrimineringslagen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:13. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-11-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anta den 
reviderade policyn för medarbetares lika rättigheter och möjligheter, vilken därmed 
ersätter Jämställdhets- och mångfaldspolicy. 

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

Expedieras 
- Personalenheten 
- Kansliet 

Justerandes sigr.^ ..er Utdragsbestyrkande 
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KS §15:28 Dnr. KS 2015/0342 

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta plan för lika rättigheter och möjligheter, vilken därmed ersätter Jämställdhetsplan 
I<S 2012/0167. 

Sammanfattning 
Arbetet med lika rättigheter och möjligheter i Österåkers kommun ska, i enlighet med 
kommunens policy för lika rättigheter och möjligheter, främja alla medarbetares lika rätt i fråga 
om anställnings och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. 
Arbetsförhållanden ska lämpa sig för alla medarbetare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning. Medarbetarnas erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara och 
ingen ska bli utsatt för sexuella trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling. 
Österåkers kommun ska även verka för att utjämna och förhindra skillnader i lön mellan 
kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:14. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-10-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anta plan 
för lika rättigheter och möjligheter, vilken därmed ersätter Jämställdhetsplan KS 2012/0167. 

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

Expedieras 
- Personalenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Sammanti —esprocokoll för Ko lunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS §15:29 Dnr. KS 2014/0184 

Utvärdering avtal med Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Notera rapporten till protokollet. 

2. Uppdra till näringslivs- och utvecklingsenheten att under 2017, i samråd med 
skolförvaltningen, följa upp hur man arbetar med företagsamhet och entreprenöriellt lärande i 
alla grund- och gymnasieskolor i kommunen. 

3. Österåkers Kommun tecknar nytt avtal med Ung Företagsamhet för läsåren 2016-2017 och 
2017-2018. 

4. Finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram och beaktas fortsatt i budget. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslöt 2014 att Österåkers kommun skulle teckna avtal med Ung 
Företagsamhet i Stockholm (UF) samt att näringslivs- och utvecklingsenheten fick i uppdrag 
att återrapportera till Kommunstyrelsen utfall och effekter efter ett år. En enkätundersökning 
har genomförts för att kunna utvärdera det nya avtalet. Den visar att skolorna känner till att 
avtalet har tecknats och att man arbetar idag med att utveckla elevernas företagsamhet och 
entreprenörskap. De flesta svarade också att man kommer att använda sig av UF:s material i 
undervisningen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:15. 
- Kommunstyrelsens kontors, näringslivs- och utvecklingsenhetens, tjänsteudåtande daterat 
2015-09-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Notera rapporten till protokollet. 
2. Uppdra till näringslivs- och utvecklingsenheten att under 2017, i samråd med 
skolförvaltningen, följa upp hur man arbetar med företagsamhet och entreprenöriellt lärande i 
alla grund- och gymnasieskolor i kommunen. 
3. Österåkers Kommun tecknar nytt avtal med Ung Företagsamhet för läsåren 2016-2017 och 
2017-2018. 
4. Finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram och beaktas fortsatt i budget. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer ^— Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

0 Österåker 

Foits. KS § 15:29 

Expedieras 
- Näringsliv- och utvecklingsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer / Uto, _.oestyrkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-11-25 

O Österåker 

KS §15:30 Dnr. KS 2015/0343 

Samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns 
landsting, Sjukvårdsstyrelse Norr, perioden 2015-10-01 -
2019-09-30 

Kommunstyrelsens beslut 

Teckna samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns landsting, 
Sjukvårdsstyrelse Norr, för perioden 2015-10-01 - 2019-09-30 i syfte att tillgodose invånarnas 
behov av samordnade insatser. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har haft ett samverkansavtal i syfte att tillgodose invånarnas behov av 
samordnade insatser med landstinget under flera år. Avtalet har nu reviderats i och med ny 
mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:16. 
- Kommunstyrelsens kontors, kommunkansliet, tjänsteutlåtande daterat 2015-10-20. 
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2015-09-29, § 8:11. 
- Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-09-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att teckna 
samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns landsting, 
Sjukvårdsstyrelse Norr, för perioden 2015-10-01 - 2019-09-30 i syfte att tillgodose invånarnas 
behov av samordnade insatser. 

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

Expedieras 
- Stockholms läns landsting, Sjukvårdsstyrelse Norr 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Kansliet 

Justerandes sij, . er Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-11 -25 

0 Österåker 

KS §15:31 Dnr. KS 2015/0338 

Uppdrag till Skoinämnden att se över möjligheten att införa ett 
system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Uppdra till Skoinämnden att i samråd med Kommunstyrelsen se över möjligheten att införa 
ett system med lokalpeng för idrottshallarna för ett effektivare lokalutnyttjande. 

2. Uppdraget ska återredovisas inför budget 2017, planåren 2018-2019. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Att det behövs regler för att fördela de attraktiva halltiderna under skoltid har vi förståelse för. 
Men att införa ett nytt pengsystem för lokaler, en lokalpeng det kan vi inte se vitsen men 
tvärtom tror vi att det kan skapa fler problem än det förväntas lösa som tillexempel att det blir 
ytterligare en faktor som riskerar driver på utvecklingen åt fel håll dvs mot större barngrupper 
på mindre yta. 
Ann-Christine Furustrand 

Sammanfattning 
Eftersom hallar och attraktiva halltider är en begränsad resurs har Skoinämnden antagit 
riktlinjer och rutiner som ska gälla vid fördelning av halltider under skoltid. Ärendet omfattar 
även uppdrag till Skoinämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för 
idrottshallarna för ett effektivare lokalutnyttjande i Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:17. 
- Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliets, tjänsteutlåtande daterat 2015-10-20. 
- Skoinämnden har behandlat ärendet 2015-10-13, § 6:4. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-08-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Uppdra till Skoinämnden att i samråd med Kommunstyrelsen se över möjligheten att införa 
ett system med lokalpeng för idrottshallarna för ett effektivare lokalutnyttjande. 
2. Uppdraget ska återredovisas inför budget 2017, planåren 2018-2019. 

Forts. 

Justerandes signaturer \ .f7\ZP Utdragsbestyrkande 

Sammanti, sprotokoll för Ko,. ..unstyrelsen 2015-1 1-25 

©Österåker 

Forts. KS § 15:31 

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

Expedieras 
- Skoinämnden 
- Kansliet 

Justerandes signaturer 7_-=s~Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS §15:32 Dnr. KS 2015/0344 

Attestförteckning 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-11-09 (bilaga 1) innebärande 
följande: 

1. Utbetalningar exkl. hyreskostnader som överstiger 5 basbelopp ska granskas av enhetschef 
och attesteras av respektive förvaltningschef. (Basbelopp för 2016 är 44 300 kr och 5 
basbelopp blir 221 500 kr). 

2. Godkänna generell attesträtt för kommundirektör, ekonomichef, chefsekonom och 
redovisningschef. 

3. Bemyndiga kommundirektören att utse beslutsattestanter under året. 

4. Godkänna generell attesträtt för kommunstyrelsens controller inom Kommunfullmäktiges 
och Kommunstyrelsens verksamhetsområde som omfattas av bilaga 1 och 2. 

5. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunfullmäktige enligt bilaga 1. 

6. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunstyrelsen enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 
I enlighet med attest- och utanordningsreglementet skall respektive nämnd/styrelse utse 
beslutsattestanter och ersättare för olika ansvarskoder inom respektive verksamhetsområde för 
2016. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors, ekonomienhetens, tjänsteutlåtande daterat 2015-11-09. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att anta kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-11-09 innebärande följande 
1. Utbetalningar exkl. hyreskostnader som överstiger 5 basbelopp ska granskas av enhetschef 
och attesteras av respektive förvaltningschef. (Basbelopp för 2016 är 44 300 kr och 5 
basbelopp blir 221 500 kr). 
2. Godkänna generell attesträtt för kommundirektör, ekonomichef, chefsekonom och 
redovisningschef. 
3. Bemyndiga kommundirektören att utse beslutsattestanter under året. 

Forts. 

Justerandes signaturer /) ~ ^ oestyrkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

Forts. KS § 15:32 

4. Godkänna generell attesträtt för kommunstyrelsens controller inom Kommunfullmäktiges 
och Kommunstyrelsens verksamhetsområde som omfattas av bilaga 1 och 2. 
5. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunfullmäktige enligt bilaga 1. 
6. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunstyrelsen enligt bilaga 2. 

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

Expedieras 
- Berörd attestanter 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

Justerandes sig,. ,.rer Utdragsbestyrkande 



KS zöir-ii-2<r 
ÖSTERÅKERS KOMMUN TJA EUTLÅTAN ^ ,, _ ' 
Ekonomienheten o 
Mohammed Khoban 2015-11-09 

Dnr. KS 2015/0344 

ATTESTFÖRTECKNINGAR FÖR 2016 

Bakgrund: 
I enlighet med attest- och utanordningsreglementet skall respektive 
nämnd/styrelse utse beslutsattestanter och ersättare för olika ansvarskoder inom 
respektive verksamhetsområde för 2016. 

Beslutsförslag: 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

1- utbetalningar exkl. hyreskostnader som överstiger 5 basbelopp ska granskas 
av enhetschef och attesteras av respektive förvaltningschef. (Basbelopp för 
2016 är 44 300 kr och 5 basbelopp blir 221 500 kr). 

2- godkänna generell attesträtt för kommundirektör, ekonomichef, 
chefsekonom och redovisningschef. 

3- bemyndiga kommundirektören att utse beslutsattestanter under året. 

4- godkänna generell attesträtt för kommunstyrelsens controller inom 
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhetsområde som 
omfattas av bilaga 1 och 2. 

5- godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunfullmäktige 
enligt bilaga 1. 

6- godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunstyrelsen 
enligt bilaga 2. y .• / . -

. '• / \ •' • _ jp ^ 
fJis-i// '/W ^ 

Mohammed Khoban Katarina Leinar 
Chefsekonom Ekonomichef 

Bilaga 1 Attestförteckning för kommunfullmäktige 
Bilaga 2 Attestförteckning för kommunstyrelsen 

Vcr 

U Österåker 
Österåkers Kommun Bilaga 1 
Ekonomienheten 

ATTESTANTER OCH ERSÄTTARE FÖR 2016 

Benämning Ansvarskod Beslutsattestant 

Kommunfullmäktige 10100 Ingela Gardner 
Valnämnd 10200 Lotta Holmgren 
Partistöd 10300 Michaela Fletcher 
Revision 10400 Bengt Olin 
Ö verförmy nda rve rksa m het 10500 Lillemor Thelander 

Beslutsattestant Ersättare 
Ingela Gardner Johan Boström 

Lotta Holmgren Fred Ståhlgren 

Michaela Fletcher Ann-Katrin Flodén 

Bengt Olin Ann-Katrin Flodén 

Lillemor Thelander Sven Gustafsson 



B Österåker 
Österåkers Kommun Bilaga 2 
Ekonomienheten 

ATTESTANTER OCH ERSÄTTARE FÖR 2016 

Benämning Ansvarskod Beslutsattestant 
Politisk verksamhet 
Kommunstyrelse 11000 Michaela Fletcher 
Miljö- och klimatråd 11300 Michaela Haga 
Integrationsråd 11400 Franz Heinel 
Skärgårdsråd 11500 Mathias Lindow 
Handikappråd 11600 Monica Kjellman 
Pensionärsråd 11700 Mikael Ottosson 
Näringslivsråd 11800 Michaela Fletcher 
Idrotts- och friluftsråd 11900 Michaela Fletcher 

Kommunstyrelsens kontor 
Ledning 12000 Jan-Olof Friman 
Behovsstyrd administration KSK 12010 Jan-Olof Friman 
Säkerhetsstrateg 12020 Jan-Olof Friman 
Upphandlingsenheten 12110 Adem Mohammed 
Kommunikationsenheten 12120 Helena Cronberg 
Minoritetsspråk 12121 Helena Cronberg 
Alceaservice 12620 Helena Cronberg 
Näringslivs- och utvecklingsenheten 12140 Sören Karlsson 
IT-enheten 12500 Stefan Nyberg 
Kommunkansliet 12610 Peter Freme 
Ekonomienheten 12700 Katarina Leinar 
Ansvarig Alceakostnader 12710 Katarina Leinar 
Ekonom KF/KS 12761 Controller KF/KS 
Personalenheten 12900 Fredrika Andersson 

Samhälldbyggnadsförvaltning inom KS 
Stab 12400 Kent Gullberg 
Väg- och trafikenheten 12410 Anna Anderman 
Kart- och mätenheten 12420 Joakim Schillén 
Planenheten 12440 Viveka Larsson 
Exploateringsenheten 12450 Fredrik Nestor 

Finansiering 90100 Mohammed Khoban 

0 Österåker 
Beslutsattestant Ersättare 
Michaela Fletcher Mathias Lindow 

Michaela Haga Conny Söderström 

Franz Heinel Michaela Fletcher 

Mathias Lindow Christina Funhammar 

Monica Kjellman Mikael Ottosson 

Mikael Ottosson Kerstin Nilsson 

Jan Olof Friman Katarina Leinar 

Adem Mohammed Jan-Olof Friman 

Helena Cronberg Catharina Rissel 

Sören Karlsson Katarina Leinar 

Stefan Nyberg Jörgen Sjöberg 

Peter Freme Fredrik Zethraeus 

Katarina Leinar Mohammed Khoban 
Lisen Moll 

Fredrika Andersson Ida Karlsson 
Anne Ritzhoff 

Kent Gullberg Per- Olof Kroon 

Anna Anderman Ann Erlandsson 
Elin Fischer 
Elin Dagerhamn 

Joakim Schillén Arne Lundeli 

Viveka Larsson David Lanthen 
Maria Bengs 

Fredrik Nestor Leif Sörenson 

Mohammed Khoban Katarina Leinar 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

O Österåker 

KS §15:33 Dnr. KS 2015/0377 

Bidrag till Rydbo Idrottsplats 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Komunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

Sammanfattning 
Rydbo IF är i behov av ny föreningslokal och omklädningsrum på Wasavallen då befintliga 
lokaler är undermåliga. Nybyggnations föreslås där kommunen bidrar med halva kostnaden, 
maximalt 1300 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-11-13. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:20. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

U Österåker 
Sammant. .»protokoll för K*. .unstyrelsen 2015-1 1-25 

Forts. KS § 15:33 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på återremiss av ärendet med hänvisning till behovet av att 
utreda det samlade behovet kring arrenden och idrottsanläggningar i Österåkers kommun. 

Michael Solander (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Ann-Christine 
Furustrands (S) yrkande om återremiss. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras och finner att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag. 

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

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

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer —" Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 -2018) 
KS 2015-1 1-25, § 15:33 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein 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 J ohansson - 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 -

Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-11-25 

KS §15:34 Dnr. KS 2015/0402 

Uppdrag om strategi för motverkande av religiös och annan 
extremism 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en strategi för motverkande av religiös och 
annan extremism, där risk för våld, förtryck av individer samt planering av eller utförande av 
terrorhandlingar riskerar uppstå. 

2. Kommundirektören ska återkomma med förslag till beslut i Kommunstyrelsen senast före 
sommaren 2016. 

Särskilt yttrande 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) lämnar ett särskilt yttrande 
Det här är en fråga som Vänsterpartiet lyft länge. Vi välkomnar att de andra partierna nu väljer 
att agera i en sådan viktig fråga. 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) 

Sammanfattning 
Med anledning av den stora, svårkontrollerade strömmen av asylsökande till Sverige och läget i 
världen i stort är det av största vikt att Österåkers kommun tar fram en verkningsfull strategi 
för att från kommunalt håll kunna vara en effektiv part i arbetet med att motverka religiös eller 
annan extremism där risk för våld, förtryck av individer samt planering av eller utförande av 
terrorhandlingar riskerar uppstå. 

Beslutsunderlag 
Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-11-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar 
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en strategi för motverkande av religiös och 
annan extremism, där risk för våld, förtryck av individer samt planering av eller utförande av 
terrorhandlingar riskerar uppstå. 
2. Kommundirektören ska återkomma med förslag till beslut i Kommunstyrelsen senast före 
sommaren 2016. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kansliet 

Justerandes sit Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS §15:35 Dnr. KS 2015/0393 

Produktion av filmen "En tidsresa- en film om Österåkers 
kommuns historia" 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till Kommunstyrelsens kontor, Kommunikationsenheten, att genomföra en 
upphandling i syfte att producera filmen "En tidsresa- en film om Österåkers kommuns 
historia. 

2. Filmproduktionen ska vara färdig under våren 2016. 

3. Finansiering om högst 195 000 kr ska ske inom Kommunstyrelsens budgetram 2016. 

Sammanfattning 
Sveriges Hembygdsförbund firar 100 år och 2016 har utsetts till Hembygdens år. 
Kommunstyrelsen vill särskilt uppmärksamma Österåkers Kommuns moderna historia, från 
det att järnvägen kom till kommunen, med produktionen av en film som ska tas fram i 
samverkan med Österåkers Hembygds förening. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-11-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Uppdra till Kommunstyrelsens kontor, Kommunikationsenheten, att genomföra en 
upphandling i syfte att producera filmen "En tidsresa- en film om Österåkers kommuns 
historia 
2. Filmproduktionen ska vara färdig under våren 2016. 
3. Finansiering om högst 195 000 kr ska ske inom Kommunstyrelsens budgetram 2016. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kansliet 

Justerandes signaturer 5 Utdragsbestyrkande 

Sammani. ^protokoll för K, jnstyrelsen 2015-1 1-25 

Österåker 

KS §15:36 Dnr. KS 2015/0336 

Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den 
psykosociala arbetsmiljön 

Kommunstyrelsens beslut 

Överlämna Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-11-16 som svar på 
revisorerna i Österåkers kommun skrivelse. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vår uppfattning är att arbetet med den psykosociala arbetsmiljön är en viktig uppgift att 
ständigt arbeta med och kommer att vara nödvändigt att fortsätta 
vara uppmärksam på inte minst inom Socialförvaltningen där kommunen funnit det behövligt 
att sätt in konsultresurser för att analysera just den psykosociala arbetsmiljön. 
Ann-Christine Furustrand 

Sammanfattning 
Österåkers kommuns revisorer har i skrivelse daterad 2015-10-07 efterfrågat 
kommunstyrelsens bedömning av nuläget gällande den psykosociala arbetsmiljön i Österåkers 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-11-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att överlämna Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-11-16 som svar på 
revisorerna i Österåkers kommun skrivelse. 

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

Expedieras 
- De förtroendevalda revisorerna 
- Personalenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer y. .-pr- Utdragsbestyrkande 
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KS §15:37 Dnr. KS 2015/0385 

Vidaredelegation från Produktionschefen till vissa enhetschefer: rätt 
att anställa biträdande chef 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna att produktionschefen, i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt 9.12, till enhetschefer med ansvar för större enheter, vidaredelegerar rätten att fatta 
beslut om anställning av biträdande enhetschef inom produktionsförvaltningen. 

Sammanfattning 
Produktionschefen och verksamhetschefer har delegation från Kommunstyrelsen när det 
gäller att besluta om anställning av chef med budget- och personalansvar i enlighet med 
Kommunstyrelsens delegationsordning, KS 2014/0222-059, punkt 9.12. Produktionschefens 
bedömning är att såväl effektivitet som kvalitet ökar om rätten att besluta om anställning av 
biträdande chef delegeras till enhetschefer vid större enheter inom produktionsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-11-17. 
- Produktions förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-11-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att godkänna att produktionschefen, i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt 9.12, till enhetschefer med ansvar för större enheter, vidaredelegerar rätten att fatta 
beslut om anställning av biträdande enhetschef inom produktionsförvaltningen. 

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

Expedieras 
- Produktions förvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Af"! /o/-—Ut jestyrkande w 
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KS §15:38 Dnr. KS 2015/0405 

Uppdrag om Näringslivsstrategi och besöksstrategi samt 
handlingsplaner för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en Näringslivsstrategi samt besöksstrategi och 
handlingsplaner för Österåkers kommun i samarbete med företagarna i Täby/Österåker samt 
företag med skärgårdsanknytning. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun saknar både en näringslivsstrategi och en besöksstrategi. Syftet med att ta 
fram dessa strategier och handlingsplaner är att säkerställa relevanta kommunala insatser som 
ska skapa goda tillväxts- och etableringsförutsättningar för befintliga och nya företag. Det är 
viktigt att utveckla samarbetet mellan kommunen och näringslivet och dess organisationer 
samt skapa en samsyn om näringslivets betydelse och kommunens roll i utvecklings- och 
näringslivsarbete. 

Beslutsunderlag 
Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-11-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en 
Näringslivsstrategi samt besöksstrategi och handlingsplaner för Österåkers kommun i 
samarbete med företagarna i Täby/Österåker samt företag med skärgårdsanknytning. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kansliet 

Justerandes sig, Utdragsbestyrkande 
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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 far 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, tjänsteudåtande 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 ntr Utdragsbestyrkande 
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KS §15:40 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. 

- Produktionschefens delegationsbeslut 2015-08-15 -2015-10-30. 

- Samhällsbyggnadsförvaltningens delegationsbeslut 2015-09-29 - 2015-11-02. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer —" Utdragsbestyrkande 
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KS § 15:41 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 2015-10-13 - 2015-11-13 

- Protokollsutdrag, Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29, § 8:8, Förlängning av avtal 
driftentreprenad Åkerspark bostad med stöd och service för vuxna. 
- Protokollsutdrag, Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29, § 8:9, Fördelning av 
stimulansmedel från regeringen för ökad bemanning inom äldreomsorgen. 
- Protokollsutdrag, Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29, § 8:10, Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter inom socialförvaltningen. 
- Protokollsutdrag, KSL, 2015-10-08, § 45, Prisuppräkning för Sfx-utbildningar för år 2016. 
- Pressmeddelande, SI<L, Dramatiskt läge för kommuner och landsting. 2015-10-08. 
- Trafikverket, Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av El 8 Gillinge ny 
trafikplats i Vallentuna och Österåkers kommun, Stockholms län. 2015-10-12 
- Sammanträdesprotokoll, Norrvatten förbundsfullmäktige, 2015-10-13. 
- Protokoll, Storstockholms brandförsvar, 2015-10-13. 
- Protokollsutdrag, Skolnämnden, 2015-10-13, § 6:5, Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Skolförvaltningen. 
- Stockholm stad, Trafikkontoret, Remiss av Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms 
stad. 2015-10-14. 
- Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska månadsuppföljning per 2015-09-30. 2015-10-15. 
- Skrivelse, KSL, Prisuppräkning för Sfx-utbildningar för år 2016. 2015-10-16. 
- Skrivelse, Migrationsverket, Information om e-tjänsten för ansökan om statlig ersättning. 
2015-10-16. 
- Meddelande från styrelsen nr 11, SKL, Överenskommelse om att stärka 
jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. 2015-10-23. 
- Sammanträdesprotokoll, Lindesbergs kommun, Stopp för fler ensamkommande barn under 
6 månader. 2015-10-27. 
- Länsstyrelsen i Stockholms län, Inkommen skrivelse om Önskemål om 
hastighetsbegränsning väg 1004, enligt markerad sträcka, bifogad karta. 2015-10-27. 
- PM, SKL, Behov av regeländringar med anledning av flyktingsituationen. 2015-10-27. 
- Länsstyrelsen i Stockholms län, Inkommen skrivelse om Ansökan om hastighetsbegränsning, 
Rydbo Saltsjöbad, Svinninge, i Österåkers kommun. 2015-10-28. 
- Yttrande, Länsstyrelsen i Stockholm, Anmälan för samråd angående markkabel i Åkersberga, 
Österåkers kommun. 2015-10-28. 
- Länsstyrelsen i Stockholm, Ansökan om bidrag för efterbehandling av förorenade områden 
2016. 2015-10-30. 
- Stockholms läns landsting, Landstingsstyrelsen, Remiss av förslag att ansöka om 
Regionbildning i Stockholms län. 2015-11-03. 
Forts. 

Justerandes signaturer ^ oestyrkande 
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Forts. KS § 15:41 

- Cirkulär 15:30, SKL, Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och 
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt omräkning av förmånsbestämda pensioner 
enligt PFA och KAP-KL under åren 2016. 2015-11-03. 
- Skrivelse, Länsstyrelsen i Stockholm . Länsstyrelsens uppdrag angående tillämpningen av 
miljöbalkens bestämmelser om riksintressen. 2015-11-03. 
- Skrivelse, Länsstyrelsen i Stockholm, Länsstyrelsens uppdrag angående tillämpningen av 
miljöbalkens bestämmelser om riksintressen. 2015-11-04. 
- Yttrande, Länsstyrelsen i Stockholm. 2015-11-05. 
- Nationell lägesbild, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2015-11-10. 
- Programyttrande, Länsstyrelsen i Stockholm. 2015-11-11. 
- Samrådsyttrande, Länsstyrelsen i Stockholm, Samråd om Blåplan, Vaxholms stad. 2015-11-
13 

Postlista v. 42 — 46. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes sij, er — Utdragsbestyrkande 
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KS §15:42 Dnr. KS 2015/0100 

Kommundirektören informerar 

Muntlig rapport avseende flyktingmottagandet i Österåkers kommun. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer •Utdragsbestyrkande 
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