
0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för 
Kommunstyrelsen 

Tid Måndagen den 29 augusti 2016, kl. 15.00- 18.35 
Ajournering kl. 16.00- 16.30, 17.47- 18.00 och 18.30- 18.33 

Plats Largen, Alceahuset, Akersberga 

Närvarande Enligt bifogad närvarolista 

Utses att justera, § 9:2 

Sekreterare 

Ordförande 

Ordförande 

Justerande 

Mathias Lindow (L) $«-9:6' 

,nn-Christine rurustrand (S) 

Anslagsbevis 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Förvaringsplats för 
protokollet 

2016-09-05 - 2016-09-25 

Kommunstyrelsen 

2016-08-29 

^.omm un kansli et, Aiceatius^Akersberga 

Fredrik Zethrasus 

Zethrasus 

Ann-Christine Furustrand (S) 

Michaela Fletcher (M) §§ 9:1 - 9:5 och §§ 9:7 - 9:37 

Fredrik 
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Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X §9:6 Conny S. § 9:6 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X §9:28 Conny S. § 9:28 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 
M Johan Boström X 
M Hampe Klein X 
L Jenny Nordström X 
C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 
S Anas Abdullah X 
S Mats Larsson X §9:12 Hans J. §9:12 

RP Roger Johansson X §9:28 Jonas J. §9:28 
MP Michael Solander X 
V Andreas Lennkvist Manriquez X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Conny Söderström X § 9:6 och § 9:28 

M Christina Funhammar X 
M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 
S Hans Johansson X §9:12 

RP Peter Länder X Jäv § 9:28 

MP Jonas Jonsson X §9:28 

Övriga närvarande Funktion 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 
Katarina Leinar Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 
David Lanthen Tf. Planeringschef 
Fredrik Nestor Exploateringschef 
Anna Anderman Väg- och trafikchef 
Charlotte Hedlund Översiktsplanerare 

Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 

Lennart Ljungqvist (SD) Adjungerad 
Fredrik Zethrasus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 
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KS §9:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Ärende som tillkommer 
Nytt ärende Markförvärv Österåkers golfklubb blir nummer 28 på dagordningen, 
Nytt ärende Förvärv av Ungängensfastighetsbolag blir nummer 29 på dagordningen, 
Nytt ärende Beslut o/n hyreskostnad avseende ny idrottshall i Skärgårdsstad blir nummer 30 på 
dagordningen, 
Nytt ärende Anskaffande av bolltält - etapp I blir nummer 31 på dagordningen, 
Nytt ärende Beslut om upphandling av del i uppdrag inom Sport- och Friluftsverksamheten blir nummer 
32 på dagordningen, 
Nytt ärende Särskild satsning på naturvetenskap och teknik inom förskola och skola i Österåkers kommun 
blir nummer 33 på dagordningen, 
Nytt ärende Medieutbildning av förtroendevalda i nämndernas presidier blir nummer 34 på 
dagordningen samt 
Nytt ärende Extra satsningar på provtagningar inom miljöområdet 2016 blir nummer 35 på 
dagordningen. 

Komplettering till ärendet "Redovisning av delegationsbeslut" innebärande att 
Kommundirektören har på delegation enligt Kommunstyrelsens delegationsordning "6.1 
Förhyrning/uthyrning" undertecknat nytt hyresavtal gällande Domaruddens 
friluftsanläggning. 

Ärende som utgår 
Punkten "Kommundirektören informerar" utgår. 

justerandes signaturer . Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras 
senast fredagen den 2 september 2016, kl. 14.00, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast fredagen den 2 september 2016, kl. 14.00, kommunkansliet. 

Information 
Alexander Ståhle, stadsforskare och stadsplanerare, informerar om "Alla behöver närhet - Så 
blir framtidens städer". 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:3 Dnr. KS 2016/0172 

Exploateringsavtal för Säby hage 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna exploateringsavtal för Säby hage. 

Sammanfattning 
Ett exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplanen för Säby hage har upprättats 
med exploatören. Avtalet reglerar genomförandet av detaljplanen och fördelar ansvar för 
utbyggnad samt kostnader för anläggningar inom allmän plats- och kvartersmark, anslutning 
till allmänna V A-anläggningar samt marköverlåtelser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 6:3. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2016-05-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
godkänna exploateringsavtal för Säby hage. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:4 Dnr. KS 2012/0158 

Antagande av detaljplan för Säby hage (del av Hagby 1:3 m.fl.) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för Säby hage. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på natur- och hagmark öster om 
Säby gård samt en förlängning av Säbygårdsvägen västerut. Mindre justeringar av gräns mellan 
allmän plats och kvartersmark (industri/byggvaruhandel) i gällande plan görs för att 
möjliggöra markförvärv mellan kommun och fastighetsägare. Detaljplanen medger bostad och 
industri samt allmän plats (lokalgata) med kommunalt huvudmannaskap. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 6:4. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna detaljplan för Säby hage. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:5 Dnr. KS 2015/0390 

Markanvisningssavtal Tråsättra 1:9 samt 1:59 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal för en framtida försäljning av delar av de 
kommunägda fastigheterna Tråsättra 1:9 samt 1:59, under förutsättning att en ny detaljplan för 
området vinner laga kraft. 

Sammanfattning 
Detta markanvisningsavtal syftar till en framtida markförsäljning som möjliggör 
flcrfamiljsbostäder i centrala Margretelund. Markområdena i markanvisningsavtalet avser delar 
av de kommunägda fastigheterna Tråsättra 1:9 samt 1:59. Markområdena består idag av en 
parkering samt en skogskulle och ligger i anslutning till de av Armada kommunfastigheter ägda 
fastigheterna Tråsättra 1:94 samt 1:355. Armada avser att avyttra sina fasdgheter till en 
exploatör som därmed anses som den mest lämpade köparen även av den av kommunen ägda 
marken. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 6:5. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal för en framtida försäljning av delar av de 
kommunägda fastigheterna Tråsättra 1:9 samt 1:59, under förutsättning att en ny detaljplan för 
området vinner laga kraft och finner att så är fallet. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:6 Dnr. KS 2014/0245 

Förlängning av markoptionsavtal Berga 11:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förlängning av markoptionsavtal som ger avtalsparterna 
ensamrätt att förhandla om förutsättningarna för bebyggelse inom kommunens fastighet 
Berga 11:1. 

Reservation 
Roger Johansson (RP) lämnar en skriftlig reservation 
Roslagspartiet reserverar sig mot beslutet om förlängning av optionsavtalet med följande 
motivering: 
Optionsavtal beträffande mark är avtal som saknar lagstöd vilket framgår i Jordabalkens 4 
kapitel. Dessutom, det finns två problem med handlingarna i ärendet. 
Innehållet i det idag gällande avtalet ger vid handen att intressenterna har ensamrätt att 
utveckla området under två år, nämligen 2014 till 2016. Någon ersättning för detta synes ej ha 
utgått till kommunen. Nu föreslås en förlängning av avtalet i ytterligare två år, 2016 till 2018, 
detta utan ersättning till kommunen. 
Intressenterna får enligt förslaget rätt att köpa dll en marknadsvärdering. Hur denna ska göras 
beskrivs ej. Om intressenterna ej accepterar marknadsvärderingen synes ej något tvång finnas 
för dem att förvärva. Vi anser inte att avtalet är affärsmässigt riktigt. 
Avtalet benämns som ett markoptionsavtal utan att för den skull, om man läser avtalet strikt, 
inte hindrar kommunen att sälja till högstbjudande som torde vara det helt korrekta i stället för 
en värdering som endast speglar ett förväntat värde. Detta är troligen en källa till eventuell 
framtida tvist där intressenternas skilda syn på marknadsvärdering kan komma att göra sig 

Kommunen har träffat ett avtal 2014 som strider mot gällande lag. Att nu följa upp detta avtal 
som saknar lagstöd med ett nytt avtal som saknar lagstöd är naturligtvis felaktigt. Dessutom 
förpliktar sig kommunen att sälja egendom, under fyra år 2014 dll 2018 till en 
marknadsvärdering 2018 och detta utan ersättning. 
Mao har kommunen tagit all risk för eventuell värdeminskning/alternadvanvändning under 
perioden 2014-2018 utan ersättning. 
Avtal med denna innebörd torde dessutom strida mot kommunallagen om god förvaltning av 
kommunala medel samt att ingen kommuninvånare får gynnas till förfång för andra 
kommuninvånare. Har kommunen t ex försökt att sälja fastigheten på den öppna marknaden 
är en relevant frågeställning. 
)ag yrkar avslag på besluts förslaget. 
Roger Johansson (RP) 

Sammanfattning 
Ett markoptionsavtal på två år avseende Kommunens fasdghet Berga 11:1 har tidigare 
tecknats med en grupp intressenter. Intressenterna har under optionstiden rätt att driva ett 

gällande. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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projekt och ta fram en detaljplan för området tillsammans med Kommunen. Den 2016-04-27 
fattades ett positivt beslut gällande planuppdrag av Kommunstyrelsen. En förlängning av 
avtalet är nödvändig för vidare projektering. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 6:6. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-23. 

Michaela Fletcher (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Conny Söderström (M) ersätter 
Michaela Fletcher (M) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (L) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Kommunstyrelsen godkänner förlängning av markoptionsavtal som ger avtalsparterna 
ensamrätt att förhandla om förutsättningarna för bebyggelse inom kommunens fastighet 
Berga 11:1. 

Roger Johansson (RP) yrkar avslag på ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindow (L) yrkande eller 
Roger Johanssons (RP) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Mathias Lindows (L) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Mathias Lindows (L) yrkande röstar ja, 
den som är för Roger Johanssons (RP) avslagsyrkande röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 12 ja-röster och 1 nej-röst. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Jäv 

Justera enaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-08-29, §9:6 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Flampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande - Conny S. X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 

S Flans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 12 1 -

mj1 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS § 9:7 Dnr. KS 2016/0255 

Exploateringsavtal för Säbyvikens marina 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta exploateringsavtal för Säbyvikens marina. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en skriftlig reservation. 
Vi reserverar oss mot beslutet då vår bedömning är att den föreslagna expansionen i förslag till 
detaljplan är en överexploatering av området på så väl land som i vatten och att det sker på 
bekostnad av miljö- och naturvärden. Expansionens omfattning står inte i rimlig proportion i 
förhållande till risker för miljöpåverkan. Vår bedömning är att den föreslagna detaljplanen 
framförallt inte lever upp till målsättning av ekologisk hållbarhet. Vi har därför yrkat avslag till 
föreslagen detaljplan och exploateringsavtal. Vi menar att nuvarande förslag till detaljplan skall 
avslås och har yrkat på att ett nytt förslag till detaljplan ska utarbetas utifrån den omfattning av 
verksamheten som finns idag (som redan utökats och därmed strider mot gällande detaljplan) 
och med tydliga relevanta miljökrav. Det skulle innebära en mindre utökning utifrån gällande 
detaljplan och bättre förutsättningar för att leva upp till hållbar ekologisk status. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Michael Solander (MP) lämnar en skriftlig reservation 
Vi kan inte se att det är lämpligt med en utvidgning av verksamheten i vatten och på land som 
planen beskriver. Påverkan på vattenmiljö, strandskyddsbestämmelsers vikt och påverkan pä 
natur- och kulturmiljö är faktorer att beakta i ärendet. På land har verksamheter utökats delvis 
utan lagstöd eller stöd i gällande plan under årens lopp, och såväl mark- som vattenområden 
har tagits i anspråk på sätt som lett till intensiv kritik från flera remissinstanser. Vikens marina 
miljö och de negativa effekter marinan har skapat och kommer att skapa, måste ses som 
viktigare att ta hänsyn till än exploatörens behov av att expandera verksamheten. All 
utvidgning av marinan måste undvikas. Vi ser en stor risk med att vattenområden muddras 
och grumlas, och att ett stort antal båtrörelser negativt påverkar fiskars lekmöjligheter och 
även vattnets miljökvalitet. Kumulativa effekter av marina verksamheter i Säbyviken och 
närliggande vattenområden är dåligt utredda. Vi har även riktat kritik mot MKBn som vi anser 
underskattar flera negativa effekter av marinaexpansionen. Marinaverksamheten saknar 
vattendom och vi har tidigare påpekat detta, liksom behovet av att kommunen fattar beslut 
som vilar på att lag följts och att remissvar tydligt beaktas. 
Michael Solander 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) lämnar en skriftlig reservation 
Vänsterpartiet menar att fler båtplatser i Säbyviken kommer att försämra vattenkvaliteten. 
Aktuella miljökvalitetsmål för området riskerar att inte uppnås med ytterligare flera hundra 
båtplatsers miljöpåverkan och effekterna av en ökad och omfattande båttrafik i denna känsliga 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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vik med låg vattenomsättning. Det är livsviktigt att inte ytterligare miljögifter sprids för att inte 
miljökvaliteten i detta mark - och vattenområde ska försämras. Vi anser dessutom att det 300 
meters strandskyddet - som gäller på land och i den ovanliga trösklade viken - väger tyngre än 
privata båthallar. 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) 

Protokollsanteckning 
Roger Johansson (RP) lämnar en protokollsanteckning 
Förklaring till varför vi avstår från att delta i besluten. 
Hanteringen av kommunala tillstånd för utbyggnad av Säbyviken har från kommunens sida 
varit allt annat än acceptabelt. 
Markägaren kommer att drabbas av kostnader som torde kunnat undvikas om kommunen 
hanterat ärendet på ett korrekt sätt. 
De närboende och övriga kommunmedborgare har även de påverkats av kommunens 
hantering. Risk finns för att medborgares rätt blivit åsidosatt. 
Med omtanke om kommunens framtid så behöver vi mer samarbete. Vi ser stor risk för en 
utdragen och kostsam rättsprocess om inte förslagen antas av kommunstyrelsen. 
Då Roslagspartiet inte deltagit i tidigare beslutsprocesser av ärendet så avstår vi från att 
utnyttja vår rösträtt. 
Roger Johansson (RP) 

Sammanfattning 
Ett exploateringsavtal avseende genomförandet av detaljplanen för Säbyvikens marina har 
upprättats med exploatören som i första hand reglerar en förbättrad väganslutning till väg 274 
(Vaxholmsvägen). Genom avtalet åtar sig också exploatören ett flertal miljöåtgärder i syfte att 
begränsa påverkan på mark- och vattenmiljön. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-07-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att anta exploateringsavtal för Säbyvikens marina. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på exploateringsavtalet för Säbyvikens marina. 

Michael Solander (MP) yrkar avslag på exploateringsavtal och detaljplan för Säbyvikens 
marina. 
Vi kan inte se att det är lämpligt med en utvidgning av verksamheten i vatten och på land som 
planen beskriver. Påverkan på vattenmiljö, strandskyddsbestämmelsers vikt och påverkan på 
natur- och kulturmiljö är faktorer att beakta i ärendet. På land har verksamheter utökats delvis 
utan lagstöd eller stöd i gällande plan under arens lopp, och såväl mark- som vattenområden 
har tagits i anspråk på sätt som lett till intensiv kritik från flera remissinstanser. Vikens marina 
miljö och de negativa effekter marinan har skapat och kommer att skapa, måste ses som 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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viktigare att ta hänsyn till än exploatörens behov av att expandera verksamheten. All 
utvidgning av marinan måste undvikas. Vi ser en stor risk med att vattenområden muddras 
och grumlas, och att ett stort antal båtrörelser negativt påverkar fiskars lekmöjligheter och 
även vattnets miljökvalitet. Kumulativa effekter av marina verksamheter i Säbyviken och 
närliggande vattenområden är dåligt utredda. Vi har även riktat kritik mot MKBn som vi anser 
underskattar flera negativa effekter av marinaexpansionen. Marinaverksamheten saknar 
vattendom och vi har tidigare påpekat detta, liksom behovet av att kommunen fattar beslut 
som vilar på att lag följts och att remissvar tydligt beaktas. 
Michael Solander (MP) 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar avslag på ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S), Michael Solanders (MP) och Andreas Lennkvist 
Manriquez (V) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela 
Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den som är för Ann-Christine Furustrands (S), Michael Solanders (MP) och Andreas 
Lennkvist Manriquez (V) yrkande av avslag till förmån för eget förslag innebärande ny 
detaljplan utarbetas i nivå med nuvarande verksamhet med tydligt ställda miljökrav samt att 
dessa är tidssatta röstar nej. 

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstår. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



G Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-08-29, §9:7 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 5 1 

ixf ^ 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS § 9:8 Dnr. KS 2012/0148 

Detaljplan för Säbyvikens marina 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för Säbyvikens marina. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en skriftlig reservation. 
Vi reserverar oss mot beslutet då vår bedömning är att den föreslagna expansionen i förslag till 
detaljplan är en överexploatering av området på så väl land som i vatten och att det sker på 
bekostnad av miljö- och naturvärden. Expansionens omfattning står inte i rimlig proportion i 
förhållande till risker för miljöpåverkan. Vår bedömning är att den föreslagna detaljplanen 
framförallt inte lever upp till målsättning av ekologisk hållbarhet. Vi har därför yrkat avslag till 
föreslagen detaljplan och exploateringsavtal. Vi menar att nuvarande förslag till detaljplan skall 
avslås och har yrkat på att ett nytt förslag till detaljplan ska utarbetas utifrån den omfattning av 
verksamheten som finns idag (som redan utökats och därmed strider mot gällande detaljplan) 
och med tydliga relevanta miljökrav. Det skulle innebära en mindre utökning utifrån gällande 
detaljplan och bättre förutsättningar för att leva upp till hållbar ekologisk status. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Michael Solander (MP) lämnar en skriftlig reservation 
Vi kan inte se att det är lämpligt med en utvidgning av verksamheten i vatten och på land som 
planen beskriver. Påverkan på vattenmiljö, strandskyddsbestämmelsers vikt och påverkan på 
natur- och kulturmiljö är faktorer att beakta i ärendet. På land har verksamheter utökats delvis 
utan lagstöd eller stöd i gällande plan under årens lopp, och såväl mark- som vattenområden 
har tagits i anspråk på sätt som lett till intensiv kritik från flera remissinstanser. Vikens marina 
miljö och de negativa effekter marinan har skapat och kommer att skapa, måste ses som 
viktigare att ta hänsyn till än exploatörens behov av att expandera verksamheten. All 
utvidgning av marinan måste undvikas. Vi ser en stor risk med att vattenområden muddras 
och grumlas, och att ett stort antal båtrörelser negativt påverkar fiskars lekmöjligheter och 
även vattnets miljökvalitet. Kumulativa effekter av marina verksamheter i Säbyviken och 
närliggande vattenområden är dåligt utredda. Vi har även riktat kritik mot MKBn som vi anser 
underskattar flera negativa effekter av marinaexpansionen. Marinaverksamheten saknar 
vattendom och vi har tidigare påpekat detta, liksom behovet av att kommunen fattar beslut 
som vilar på att lag följts och att remissvar tydligt beaktas. 
Michael Solander (MP) 

Andres Lennkvist Manriquez (V) lämnar en skriftlig reservation 
Vänsterpartiet menar att fler båtplatser i Säbyviken kommer att försämra vattenkvaliteten. 
Aktuella miljökvalitetsmål för området riskerar att inte uppnås med ytterligare flera hundra 
båtplatsers miljöpåverkan och effekterna av en ökad och omfattande båttrafik i denna känsliga 
Forts. 

Justerandes ' ' Utdragsbestyrkande 
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vik med låg vattenomsättning. Det är livsviktigt att inte ytterligare miljögifter sprids för att inte 
miljökvaliteten i detta mark - och vattenområde ska försämras. Vi anser dessutom att det 300 
meters strandskyddet - som gäller på land och i den ovanliga trösklade viken - väger tyngre än 
privata båthallar. 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) 

Protokollsanteckning 
Roger Johansson (RP) lämnar en protokollsanteckning 
Förklaring till varför vi avstår från att delta i besluten. 
Hanteringen av kommunala tillstånd för utbyggnad av Säby viken har från kommunens sida 
varit allt annat än acceptabelt. 
Markägaren kommer att drabbas av kostnader som torde kunnat undvikits om kommunen 
hanterat ärendet på ett korrekt sätt. 
De närboende och övriga kommunmedborgare har även de påverkats av kommunens 
hantering. Risk finns för att medborgares rätt blivit åsidosatt. 
Med omtanke om kommunens framtid så behöver vi mer samarbete. Vi ser stor risk för en 
utdragen och kostsam rättsprocess om inte förslagen antas av kommunstyrelsen. 
Då Roslagspartiet inte deltagit i tidigare beslutsprocesser av ärendet så avstår vi från att 
utnyttja vår rösträtt. 
Roger Johansson (RP) 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Säbyvikens marina och att göra den 
till en marina med höga miljöambitioner. Verksamhetsområdet för småbåtshamn utökas och 
anpassas för att även inrymma hamnkontor, hallar för vinterförvaring av båtar samt hallar för 
service och liknande marint anknuten verksamhet. Dessutom utökas bryggområdet för att 
inrymma ytterligare bryggor. Åtgärder för att begränsa påverkan på mark- och vattenmiljön 
ska utföras i form av latrintömning, båtbottentvätt, spolplatta m.m. 

Beslutsunderlag 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-29. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 6:17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att anta detaljplan för Säbyvikens marina. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag till detaljplan för Säbyvikens marina till förman för 
eget förslag innebärande att ny detaljplan utarbetas i nivå med nuvarande verksamhet med 
tydligt ställda miljökrav, samt att dessa är tidssatta. 

Michael Solander (MP) yrkar avslag på exploateringsavtal och detaljplan för Säbyvikens marina 
Vi kan inte se att det är lämpligt med en utvidgning av verksamheten i vatten och på land som 
planen beskriver. Påverkan på vattenmiljö, strandskyddsbestämmelsers vikt och påverkan på 

Forts. 
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natur- och kulturmiljö är faktorer att beakta i ärendet. På land har verksamheter utökats delvis 
utan lagstöd eller stöd i gällande plan under årens lopp, och såväl mark- som vattenområden 
har tagits i anspråk på sätt som lett till intensiv kritik från flera remissinstanser. Vikens marina 
miljö och de negativa effekter marinan har skapat och kommer att skapa, måste ses som 
viktigare att ta hänsyn till än exploatörens behov av att expandera verksamheten. All 
utvidgning av marinan måste undvikas. Vi ser en stor risk med att vattenområden muddras 
och grumlas, och att ett stort antal båtrörelser negativt påverkar fiskars lekmöjligheter och 
även vattnets miljökvalitet. Kumulativa effekter av marina verksamheter i Säbyviken och 
närliggande vattenområden är dåligt utredda. Vi har även riktat kritik mot MKBn som vi anser 
underskattar flera negativa effekter av marinaexpansionen. Marinaverksamheten saknar 
vattendom och vi har tidigare påpekat detta, liksom behovet av att kommunen fattar beslut 
som vilar på att lag följts och att remissvar tydligt beaktas. 
Michael Solander (MP) 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar avslag på ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S), Michael Solanders (MP) och Andreas Lennkvist 
Manriquez (V) yrkande av avslag till förmån för eget förslag innebärande ny detaljplan 
utarbetas i nivå med nuvarande verksamhet med tydligt ställda miljökrav samt att dessa är 
tidssatta 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 som är för Ann-Christine Furustrands (S), Michael Solanders (MP) och Andreas 
Lennkvist Manriquez (V) yrkande om avslag till förmån för eget förslag innebärande ny 
detaljplan utarbetas i nivå med nuvarande verksamhet med tydligt ställda miljökrav samt att 
dessa är tidssatta röstar nej. 

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstår. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-08-29, §9:8 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

c: Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

s Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletchcr, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berncklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 5 1 
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KS §9:9 Dnr. KS 2013/0018 

Antagande av Detaljplan för Boda, Svinninge, återremitterat ärende 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta Detaljplan för Boda, Svinninge. 

2. Återkommande inventeringar och/eller uppföljningar av art och djurlivet i och runt 
området i Karsvreta träsk genomförs. 

Reservation 
Michael Solandet- (MP) lämnar en skriftlig reservation 
Med hänvisning till tidigare yrkanden i ärendet har inte någon ny information tillkommit 
(2016-08-29) som gör att ärendet kan ses som möjligt att anta som detaljplan. Vi efterlyser 
ännu information om arters utbredning och om hur dessa fakta kan integreras med planarbetet 
för Boda på ett för Karsvreta träsks arter gynnsamt sätt. Alla planer i anslutning till träsket bör 
noga ta hänsyn dll hur detaljplanens innehåll, dess bebyggelse och gator, påverkar möjligheter 
för arter att röra sig till och från 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 ut-
byggnad av allmänt VA-system i Svinninge. 

Ärendet återremitterades på kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-14, § 9:8. samt på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-23 § 4:4. 

Beslutsunderlag 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-08-08 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 6:18. 

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

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar tre tilläggsyrkanden innebärande 
1. Återkommande inventeringar och/eller uppföljningar av art och djurlivet i och runt 
området i Karsvreta träsk genomförs 
2. Ett generellt trädfällnings förbud införs för träd över 0,4 m i diameter i brösthöjd. 
Forts. 

justerandes signaturer ,r—— Utdragsbestyrkande hhr 
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3 Grodtunnlar och eller andra åtgärder vidtas så att inte barriärer bildas för djurlivet att vandra 
till och från Karsvreta träsk. 

Michael Solander (MP) yrkar: 
1. Aterremiss av ärendet. 
2. Avslag på ärendet. 

Propositionsordning I 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag eller vid kommande 
sammanträde i Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras idag. 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (9:9 A) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande eller enligt Michael Solanders (MP) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsens 
beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (9:9 B) med 12 ja-röster och 1 nej-röst. 

Propositionsordning 3 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen bifaller Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om 
återkommande inventeringar och/eller uppföljningar av art och djurlivet i och runt området i 
Karsvreta träsk genomförs och finner att så är fallet. 

Propositionsordning 4 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande innebärande att ett generellt träd fällnings förbud införs för träd över 0,4 m i diameter i 
brösthöjd och finner att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande om ett generellt träd fällnings förbud införs för träd över 0,4 m i diameter i brösthöjd 
röstar ja, den det ej vill röstar nej. 
Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (9:9 C) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 
Forts. 

justerandes signaturer -> Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning 5 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om 
grodtunnlar och eller andra åtgärder vidtas så att inte barriärer bildas för djurlivet att vandra 
till och från Karsvreta träsk och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer - hrr Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-08-29, § 9:9A 

Pafti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

ty#. 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-08-29, § 9:9B 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 12 1 -



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-08-29, § 9:9C 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

tyr ^ 
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KS §9:10 Dnr. KS 2013/0195 

Bostadsförsörjningsplan 2016-2025 för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta bostadsförsörjningsplan 2016-2025 för Österåkers kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Göra redaktionella ändringar i bostadsförsörjningsplanen innan beslut fattas av 
Kommunfullmäktige. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en skriftlig reservation 
Det är bra att en plan - fyra år efter det att motionen lades - äntligen kommit fram. 
Det finns en stark inbördes påverkan mellan olika planer och program som t ex översiktsplan, 
VA-plan, miljöprogram och bostadsförsörjningsprogram och vi vill därför markera behovet av 
koordinering mellan dem. Det påpekas också i bostadsförsörjningsplanen. 
Vi noterar att bristen på hyreslägenheter nämns i Bostadsförsörjningsplanen men vi vill 
ytterligare understryka behovet av att till planen tillföra en tidsatt plan för hur behovet 
hyreslägenheter 3 200 i Armadas kö skall tillgodoses. Över huvud taget saknar vi en 
beskrivning från kommunens sid om hur en aktivare användning av "allmännyttan" Armada i 
framtiden kan ske. 
Varje förändring av kommunens befolkning fram till 2040 får konsekvenser - olika stora dock 
beroende på hur stor förändringen blir och förändringens karaktär. Somligt kan tänkas bli 
bättre, annat kan tänkas bli sämre, eller i varje fall mer problematiskt. Därför har vi föreslagit 
att en konsekvensanalys av befolkningsökningen görs och tillförs Bostadsförsörjningsplan 
2016-2025 
Kommunens fortsatta utbyggnad och utveckling kräver en konsekvensanalys - särskilt om 
man vill satsa på en så stor utbyggande som till 70 000 - 75 000 invånare. Nu är en samlad 
konsekvensanalys i första hand en fråga i och i anslutning till Översiktsplanen. Trots att 
bostadsförsörjningsplanen alltså inte redovisar någon konsekvensanalys säger man dock bl a (s 
35) "Bostadsförsörjningsplanens mål, riktlinjer och föreslagna projekt bedöms 
huvudsakligen få positiva konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför har vi föreslagit 
att påståendet om hållbarhetsperspektivet saknar all underbyggnad och ska därför strykas. 
Vi reserverar oss mot beslutet då vi inte fått gehör för ovanstående förslag och synpunkter 
och konstaterar att vi dock fått gehör för att Bostadsförsörjningsplanen ska uppdateras så att 
sådant som inte längre är aktuellt stryks så som på sidan 16 där står att "korttidsboende finns i 
Alceahuset ..." 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Forts. 
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Michael Solandet' (MP) lämnar en skriftlig reservation 
Miljöpartiet anser att förslaget till Bostadsförsörjningsplan har en hel del brister och därför 
yrkar vi på återremiss på ärendet. 
- Hur har analysen skett? 
- Det saknas underlag på hur externa aktörer har ställt sej till förslaget som 

- Regionala aktörer 
- Socialförvaltningen 
- Vård och omsorg 
- Näringslivet 
- Länsstyrelsen 
- T ra fik förvaltningen 
- SL 
- Pensionärsorganisationer 
- Medborgare 

- Man beskriver hur efterfrågan av bostäder ser ut, hur har man kommit fram till det? 
- Förslaget saknar siffror på behovet för de särskilda grupperna 
- Det saknas konkreta fastställda mål för vår bostadsförsörjning. 
- Den fördelning av olika boendetyper som finns idag, är det den fördelning vi vill ha? 
- Det skulle vara intressant och värdefullt att få med siffror på fördelningen mellan olika 
boendetyper historiskt över tid. 
- Det saknas beskrivet hur behovstäckningen kommer att vara med den inriktning vi har idag 
enligt Översiktsplan och andra dokument för olika grupper. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en bostadsförsörjningsplan för Österåkers 
kommun som avser perioden 2016-2025. Syftet med planen är att visa på behovet av bostäder 
samt främja att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs. I bostadsförsörjningsplanen 
beskrivs bland annat läget på bostadsmarknaden, mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen 
samt aktuella och kommande planprojekt 2016-2025. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 6:7. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-05-30. 

Förslag till beslut 
Michaela Metcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anta 
bostadsförsörjningsplan 2016-2025 för Österåkers kommun. 

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar fyra tilläggsyrkanden 
1. Göra redaktionella ändringar i bostadsförsörjningsplanen innan beslut fattas av 
Kommun fulli n ä ktige. 
2. En konsekvensanalys av befolkningsökningen görs och tillförs Bostadsförsörjningsplan 
2016-2025. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

Forts. KS § 9:10 

3. Påståendet om hållbarhetsperspektivet saknar all underbyggnad och ska därför strykas och 
tillföra Bostadsförsörjningsplanen 
4. Bristen på hyreslägenheter nämns i Bostadsförsörjningsprogrammet men dessa uppgifter 
bör kompletteras med en tidsatt plan för hur behovet, 3 200 som står i kö hos Armada, skall 
tillgodoses. 

Michael Solander (MP) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: 
Miljöpartiet anser att förslaget till Bostadsförsörjningsplan har en hel del brister och därför 
yrkar vi på återremiss på ärendet. 
- Hur har analysen skett? 
- Det saknas underlag på hur externa aktörer har ställt sej till förslaget som 

- Regionala aktörer 
- Socialförvaltningen 
- Vård och omsorg 
- Näringslivet 
- Länsstyrelsen 
- Trafikförvaltningen 
-SL 
- Pensionärsorganisationer 
- Medborgare 

- Man beskriver hur efterfrågan av bostäder ser ut, hur har man kommit fram till det? 
- Förslaget saknar siffror på behovet för de särskilda grupperna 
- Det saknas konkreta fastställda mål för vår bostadsförsörjning. 
- Den fördelning av olika boendetyper som finns idag, är det den fördelning vi vill ha? 
- Det skulle vara intressant och värdefullt att få med siffror på fördelningen mellan olika 
boendetyper historiskt över tid. 
- Det saknas beskrivet hur behovstäckningen kommer att vara med den inriktning vi har idag 
enligt Översiktsplan och andra dokument för olika grupper. 

Propositionsordning I 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid kommande 
sammanträde i Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras idag. 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (9:10 A) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Christine Furustrands 
(S) yrkande att bostadsförsörjningsplanen bör uppdateras och sådant som inte längre är 
aktuellt skall strykas så som på sidan 16 där står att "korttidsboende finns i Alceahuset ..." 
och finner att så är fallet. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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ö Österåker 

Forts. KS § 9:10 

Propositionsordning 3 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens avslår Ann-Christine Furustrands (S) yrkande att 
en konsekvensanalys av befolkningsökningen görs och tillförs Bostadsförsörjningsplan 2016-
2025 och finner att sa är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande att en konsekvensanalys av befolkningsökningen görs och tillförs 
bostadsförsörjningsplan 2016-2025 röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (9:10 B) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Propositionsordning 4 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens avslår Ann-Christine Furustrands (S) yrkande att 
påståendet om hållbarhetsperspektivet saknar all underbyggnad och ska därför strykas och 
tillföra Bostadsförsörjningsplanen 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande att påståendet om hållbarhetsperspektivet saknar all underbyggnad och ska därför 
strykas och tillföra Bostadsförsörjningsplanen röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (9:10 C) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Propositionsordning 5 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsens avslår Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande att bristen på hyreslägenheter nämns i Bostadsförsörjningsprogrammet men dessa 
uppgifter bör kompletteras med en tidsatt plan för hur behovet, 3 200 som står i kö hos 
Armada, skall tillgodoses och finner att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande att bristen på hyreslägenheter nämns i Bostadsförsörjningsprogrammet men dessa 
uppgifter bör kompletteras med en tidsatt plan för hur behovet, 3 200 som står i kö hos 
Armada, skall tillgodoses, röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (9:10 D) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer,^/A^Z"7^ Utdragsbestyrkande fytr 



ö Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-08-29, §9:10A 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindovv, l:e vice ordf. X X 

L Jenny Nordström X X 

c: Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Flans Johansson X 

RP Peter I,änder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-08-29, §9:10B 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindow, l:c vice ordf. X X 

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-08-29, §9:10C 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Bcrncklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

fjcf ^ 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-08-29, §9:10D 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

c: Michaela Maga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

s Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Fl ans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS §9:1 I Dnr. KS 2016/0215 

Detaljplan för Pilstugetomten västra etapp 2 (del av Hagby 1:5) 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
Pilstugetomten västra etapp 2 (del av Hagby 1:5). 

Sammanfattning 
En detaljplan föreslås som möjliggör en vidareutveckling av handelsområdet i anslutning till 
den tillkommande cirkulationsplatsen på väg 276 i höjd med Sockenvägen. Planen föreslås 
medge handels- och kontorsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 6:10. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-06-01. 

Förslag till beslut 
Michacla Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen far i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
Pilstugetomten västra etapp 2 (del av Hagby 1:5). 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS §9:12 Dnr. KS 2016/0178 

Ansökan om bidrag för återställande av brygga vid badplats i 
Grundvik, Ljusterö 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå ansökan från Grundviks villaägarförening om bidrag för återställande av brygga vid 
badplats i Grundvik, Ljusterö, med hänvisning till att Österåkers kommuns riktlinjer för 
bidrag till bryggor inte omfattar denna typ av bryggor. 

Reservation 
Ann-Chrisdne Furustrand (S) lämnar en skriftlig reservation 
Bryggan är allmänrättsligt tillgänglig, vilket är en förutsättning för bidrag från kommunen och 
används av simskolan sedan 1937, vilket visar på samhällsnyttan, och faller helt inom ramen 
för vad kommunens riktlinjer för bidrag till bryggor stipulerar. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Grundviks villaägareförening har de 13 april 2016 inkommit med en ansökan om bidrag för 
återställande av brygga vid badplats i Grundvik, Ljusterö. Österåkers kommuns riktlinjer för 
bidrag till bryggor medger inte bidrag. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 6:13. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-01. 

Mats Larsson (S) anmäler jäv och lämnar lokalen. Hans Johansson (S) ersätter Mats Larsson 
(S) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att avslå 
ansökan från Grundviks villaägarförening om bidrag för återställande av brygga vid badplats i 
Grundvik, Ljusterö, med hänvisning till att Österåkers kommuns riktlinjer för bidrag ull 
bryggor inte omfattar denna typ av bryggor. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att bevilja ansökan från Grundviks villaägarförening för ett 
bidrag till bryggan med 125 tkr. 

Jäv 

Forts. 

Justerandes signaturer ^ j > Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

Forts. KS § 9:12 

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

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar nej. 

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

Expedieras 
- Grundviks villa förening 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-08-29, §9:12 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

I<D Arne Ekstrand X X 

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

s Anas Abdullah X X 

s Mats ] .arsson - Hans J. X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 10 3 -



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS §9:13 Dnr. KS 2016/0126 

Svar på motion nr 10/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Jämställd snöröjning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 10/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) —Jämställd snöröjning, besvarad 
med hänvisning till att Österåkers kommun redan arbetar efter den principen sedan 2013. 

Sammanfattning 
En motion är väckt på Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19 "Jämställd snöröjning" av 
Ann-Christine Furustrand (S), föreslås att Österåkers kommun inför jämställd snöröjning (att 
man plogar först för oskyddade trafikanter) där Österåkers kommun är väghållare. Motionären 
anför bland annat att efter det att Karlskoga kommun införde jämställd snöröjning och vände 
på ordningen och snöröjde först på gång- och cykelvägar har många andra kommuner följt 
efter b.la Stockholm, Huddinge och Norrtälje. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 6:14. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-06-15. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
motion nr 10/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Jämställd snöröjning, besvarad med 
hänvisning till att Österåkers kommun redan arbetar efter den principen sedan 2013. 

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. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS §9:14 Dnr. KS 2016/0214 

Projekt båt- och ö-samverkan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna projektet båt- och ö-samverkan i Österåkers kommun. 

2. Finansiering av projektet båt- och ö-samverkan sker för 2016 via Trygg i Österåkers budget. 
Projektet båt- och ö-samverkans budget för år 2017-2018 hanteras i ordinarie budgetprocess. 

3. Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trygg i Österåker att teckna avtal med polisen, 
Vaxholm stad och externa samarbetspartners för att kunna genomföra projektet i enlighet 
med projektplanen. 

Sammanfattning 
Trygg i Österåker har som uppdrag att arbeta för att Österåker ska vara en trygg och säker 
kommun att verka och bo i. Ett problem som man har identifierat i detta arbete är 
båtrelaterade stölder. Båtsamverkan samt att man även ser över möjligheterna att starta 
grannsamverkan på våra skärgårdsöar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 6:15. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-02. 

Conny Söderström (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
1. Godkänna projektet båt- och ö-samverkan i Österåkers kommun. 
2. Finansiering av projektet båt- och ö-samverkan sker för 2016 via Kommunstyrelsens 
budget. Projektet båt- och ö-samverkans budget för år 2017-2018 hanteras i ordinarie 
budgetprocess. 
3. Uppdra till Samhällsbyggnads förvaltningen, Trygg i Österåker att teckna avtal med polisen, 
Vaxholm stad och externa samarbetspartners för att kunna genomföra projektet i enlighet 
med projektplanen. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i beslutssats två innebärande att ".. .via 
Kommunstyrelsens budget..ersätts med ".. .via Trygg i Österåkers budget..." 

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

Justerandes signaturer 4/^5^ Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

O Österåker 

Forts. KS § 9:14 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Trygg i Österåker 

Justerandes signaturer ^ ^ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS § 9:15 Dnr. KS 2016/01 10 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2016 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med maj månad en positiv budgetavvikelse om 9 146 tkr, 
varav 6 864 tkr återfinns inom samhällsbyggnads förvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar 
en positiv budgetavvikelse om 5 000 tkr vilket i sin helhet återfinns inom 
samhällsbyggnads förvaltningens delar. Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen 
redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om 3 606 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-06-27. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 8:3. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2016 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Budget- och kvalitetsenhet 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS §9:16 Dnr. KS 2016/0110 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2016 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med maj månad visar en 
budgetavvikelse om -123 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-06-27. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 8:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2016 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Budget- och kvalitetsenhet 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS § 9:17 Dnr. KS 2016/01 10 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Budgetuppföljning för Österåkers kommun per maj månad 2016 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska kommunstyrelsens kontor 
redovisa bokslutsprognos per 2016-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella 
mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2016 görs under året. Fokus ska läggas 
på en säkrare prognos och analys samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt 
upprätthålla en god ekonomisk hushållning. 
Resultatbudgeten för 2016 uppgår till 35,6 Mkr. Bokslutsprognosen per maj månad visar en 
positiv avvikelse om 54,4 Mkr jämfört med budget 2016. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 8:5. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2016-06-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att budgetuppföljning för Österåkers kommun per maj månad 2016 noteras till 
protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Budget- och kvalitetsenhet 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS § 9:18 Dnr. KS 2016/01 10 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2016 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med juni månad en positiv budgetavvikelse om 10 317 
tkr, varav 8 520 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen 
visar en positiv budgetavvikelse om 5 000 tkr vilket i sin helhet återfinns inom 
samhällsbyggnads förvaltningens delar. Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen 
redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om 1 906 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kommuns tjänsteutlåtande daterat 2016-07-11. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 8:6. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2016 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Budget- och kvalitetsenhet 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS §9:19 Dnr. KS 2016/01 10 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2016 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med juni månad visar en 
budgetavvikelse om 39 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-07-11. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 8:7. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2016 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Budget- och kvalitetsenhet 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS §9:20 Dnr. KS 2016/01 10 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2016 godkänns. 

2. Överlämnar Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per junitill 
Kommunfullmäktige enligt kommunens ekonomiska styrregler. 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska kommunstyrelsens kontor 
redovisa bokslutsprognos per 2016-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella 
mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2016 görs under året. Fokus ska läggas 
på en säkrare prognos och analys samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt 
upprätthålla en god ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-07-18. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 8:8. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2016 godkänns. 
2. Överlämnar Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per junitill 
Kommunfullmäktige enligt kommunens ekonomiska styrregler. 2oli 1 *-

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Budget- och kvalitetsenhet 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer mr Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS § 9:21 Dnr. KS 2016/0237 

Ansökan om kommunal borgen Österåkers Stadsnät AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bevilja Österåkers stadsnät AB (556378-2530) kommunal borgen på 60 000 000 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning till att installera fiberbaserat bredband på Ljusterö och att 
borgensavgift motsvarande 0,35 % tas ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige, 
KF §8:3 år 2015. 

Sammanfattning 
Österåkers stadsnät AB (556378-2530) ansöker om kommunal borgen på 60 000 000 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning ull att installera fiberbaserat bredband på Ljusterö. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-07-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att bevilja Österåkers stadsnät AB (556378-2530) kommunal borgen på 60 000 000 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning till att installera fiberbaserat bredband på Ljusterö och att 
borgensavgift motsvarande 0,35 % tas ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige, 
KF § 8:3 år 2015. 

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

Expedieras 
- Österåkers stadsnät AB 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS § 9:22 Dnr. KS 2016/0236 

Ansökan om kommunal borgen Armada Exploateringsfastighet AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bevilja Armada Exploaterings fastigheter AB (556791-2588) kommunal borgen pa 28 600 000 
kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till bolags förvärv, Sågra Fastighets AB (559031 -
2061) och att borgensavgift tas ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 8:3 

Sammanfattning 
Armada Exploateringsfastigheter AB (556791-2588) ansöker om kommunal borgen på 
28 600 000 kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till bolags förvärv, Sågra Fastighets AB 
(559031-2061). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-07-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
bevilja Armada Exploaterings fastigheter AB (556791-2588) kommunal borgen på 28 600 000 
kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till bolagsförvärv, Sågra Fastighets AB (559031 -
2061) och att borgensavgift tas ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 8:3 
år 2015. 

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

Expedieras 
- Armada Exploateringsfastighet AB 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

år 2015. 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS § 9:23 Dnr. KS 2016/0105 

Rapportering av flyktingverksamheten per juni månad 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapport om flyktingverksamheten per juni månad 2016 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering" ska 
kommunstyrelsens kontor rapportera läget ur både finans- och verksamhetsperspektiv minst en 
gång varannan månad. 

Flyktingverksamheten ska huvudsakligen finansieras genom olika typer av statliga medel och ska 
vara nollresultat i ekonomi, dvs. att för kommunen ska vara kostnadsneutral. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 8:9. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-05-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att rapport om flyktingverksamheten per juni månad 2016 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer- ~ Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS § 9:24 Dnr. KS 2016/0193 

Redovisning av uppdrag till nämnderna, styrelser och bolag enligt 
3 kap 15 § Kommunallagen (KL) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige noterar sammanställd rapport till protokollet avseende nämndernas 
redovisning av hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med stöd 
av Kommunallagens 10 § första stycket och 12 §. 

Sammanfattning 
I Kommunfullmäktiges arbetsordning (ÖFS 2013:19) 19 § framkommer att redovisning från 
nämnderna enligt Kommunallagens (KL) 3 kap 15 §, ska ske till Kommunfullmäktige vid 
ordinarie septembersammanträde. 
Kommunallagens 3 kap 15 § stipulerar att nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de har 
fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 10 § första stycket 
och 12 §. Paragrafen anger även att fullmäktige ska besluta om omfattningen av redovisningen 
och formerna för den. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-19. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 8:10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunfullmäktige noterar sammanställd rapport till protokollet avseende nämndernas 
redovisning av hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med stöd 
av Kommunallagens 10 § första stycket och 12 §. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS § 9:25 Dnr. KS 2016/0073 

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner 
(motionsstatistik) och medborgarförslag 
(medborgarförslagsstatistik) per 2016-08-15 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det finns 29 väckta 
motioner, som inte är färdigbehandlade per 2016-08-15. 

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift om att det finns 7 
väckta medborgarförslag, som godkänts för remittering och som inte är färdigbehandlade per 
2016-08-15. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige delges i enlighet med Kommunfullmäktiges arbetsordning, två gånger 
per år, en redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner samt en redovisning av ännu ej 
färdigbehandlade medborgarförslag. 
Enligt Kommunallagen 5 kap 33 § bör motioner och medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen/medborgarförslaget väcktes. 
Kommunfullmäktige kan, gällande medborgarförslag, delegera beslutanderätt till nämnd. 
Förteckningarna över ännu ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag har datum per 
2016-08-15, vilket är den tidpunkt som gäller inför utskick till Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-15. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 8:11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det finns 29 väckta 
motioner, som inte är färdigbehandlade per 2016-08-15. 
2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift om att det finns 7 
väckta medborgarförslag, som godkänts för remittering och som inte är färdigbehandlade per 
2016-08-15. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS § 9:26 Dnr. KS 2015/0400 

Svar på medborgarförslag nr 19/2015 - Klätterställning till 
Osterskärsskolan 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag 19/2015 besvarat med hänvisning till dels den inventering som 
genomfördes 2015 som visade att en ny klätterställning inte är ett prioriterat område, dels det 
påbörjade förarbetet med en större ombyggnation av Osterskärsskolan där en upprustning av 
skolgården ingår som en naturlig del, men där enskilda satsningar på utrustning inte bör 
genomföras innan en helhetsbild för områdets utformning upprättats. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2015-12-14, § 9:39, föreslås att en ny 
klätterställning ersätter den tidigare klätterställningen "myran" vid Osterskärsskolan. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 8:15. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-06-08. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-05-27. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2016-05-17, § 5:7. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-04-19. 
- Utlåtande från Produktions förvaltningen daterat 2016-04-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
medborgarförslag 19/2015 besvarat med hänvisning till dels den inventering som 
genomfördes 2015 som visade att en ny klätterställning inte är ett prioriterat område, dels det 
påbörjade förarbetet med en större ombyggnation av Osterskärsskolan där en upprustning av 
skolgården ingår som en naturlig del, men där enskilda satsningar på utrustning inte bör 
genomföras innan en helhetsbild för områdets utformning upprättats. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Skolförvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS §9:27 Dnr. KS 2016/0213 

Krisledningsplan för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna krisledningsplan för Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
I enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och Landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommunen förbereda sig 
genom att ha en plan för hantering av extraordinära händelser. 
Österåkers kommuns krisledningsplan utgår från de slutsatser som identifierats i kommunens 
Risk- och sårbarhetsanalys. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 8:17. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-05-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande godkänna 
krisledningsplan för Österåkers kommun. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Säkerhetsstrategen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ^ ^ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS §9:28 Dnr. KS 2016/0218 

Markförvärv Österåkers golfklubb 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Österåker Golf AB och Österåker kommun. 

2. Förvärvet finansieras av kommunens likvida medel. 

Sammanfattning 
Österåker Golf AB har erbjudit Österåker kommun att förvärva delar av pågående 
detaljplaneprojekt Hagby äng och kullar. För att hålla tidplan för ombyggnationen av 
golfklubben behöver golfklubben sälja av delar av projektet innan detaljplanen vunnit laga 
kraft. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-03, reviderad 2016-08-16. 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 6:11. 

Jäv 
Mathias Lindow (L) anmäler jäv och lämnar lokalen. Conny Söderström (M) ersätter Mathias 
Lindow (I.) under detta ärende. 
Roger Johansson (RP) anmäler jäv och lämnar lokalen. Jonas Jonsson (MP) ersätter Roger 
Johansson (RP) under detta ärende. 
Peter Länder (RP) anmäler jäv och lämnar lokalen. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Österåker Golf AB och Österåker 
kommun. 

Michaela Fletcher (M) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att förvärvet finansieras av 
kommunens likvida medel. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- H,konomienheten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

0 Österåker 

KS §9:29 Dnr. KS 2016/0226 

Förvärv av Långängens fastighetsbolag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Långenängens fastighet AB och Österåker 
kommun. 

2. Förvärvet finansieras av kommunens likvida medel. 

3. Uppdra åt Armada Bostäder AB att ta över förvaltningen av pågående verksamhet. 

Sammanfattning 
Fastigheten Berga är belägen bredvid Akersberga busstation och ingår i detaljplan för 
Akersberga centrum. Nuvarande planbestämmelse för fastigheten är handel o kontor. 
Fastigheten ingår i pågående planprogram Akersberga centrum. 

För närvarande hyrs lokalerna ut till olika verksamheter. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 6:8. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens besluts förslag 
innebärande 
1. Godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Långenängens fastighet AB och Österåker 
kommun. 
2. Uppdra åt Armada Bostäder AB att ta över förvaltningen av pågående verksamhet. 

Michacla Fletcher (M) lämnar ett tilläggsyrkande, som också blir beslutssats två, innebärande 
att förvärvet finansieras av kommunens likvida medel. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Ekonomienheten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS § 9:30 Dnr. KS 2016/0267 

Beslut om hyreskostnad avseende ny idrottshall i Skärgårdsstad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Armada Fastighets AB får i uppdrag att bygga idrottshall i Skärgårdsstad enligt framtagen 
kravspecifikation till en beräknad självkostnadshvra om 2 750 tia- per år. 

2. Den ökade hyreskostnaden beaktas i budget för 2017 och planeringsåren 2018-2019. 

3. Upphäva tidigare beslut med Dnr KS 2013/0340, KF § 7:11, 2013-10-07 samt KF §6:6, 
2015-10-26. 

Sammanfattning 
F.fter genomförd upphandling av ny idrottshall i Skärgårdsstad krävs nytt beslut för angående 
beräknad årlig hyreskostnad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Armada Fastighets AB får i uppdrag att bygga idrottshall i Skärgårdsstad enligt framtagen 
kravspecifikation till en beräknad självkostnadshvra om 2 750 tkr per år. 
2. Den ökade hyreskostnaden beaktas i budget för 2017 och planeringsåren 2018-2019. 
3. Upphäva tidigare beslut med Dnr KS 2013/0340, KF § 7:11, 2013-10-07 samt KF § 6:6, 
2015-10-26. 

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

Expedieras 
- Armada Fastighets AB 
- Fastighetsekonom 
- Kommundirektören 
- Ekonomienheten 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS §9:3 I Dnr. KS 2016/0274 

Anskaffande av bolltält - etapp I 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anlita en konsult som utreder de totala förutsättningarna för anskaffande av bolltältet. 

2. Återkomma med förslag till Kommunstyrelsen senast november 2016. 

3. Finansiering om maximalt 300 tkr för konsultkostnaden sker inom Kommunstyrelsens 
budgetram. 

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

Sammanfattning 
På Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-14, KF § 9:34 bifölls motion nr 12/2015 
om att utreda förutsättningarna för anläggande av bolltält i enlighet med budget 2016. 
En utredning har genomförts av förvaltningen som bedömer att behov finns för att ytterligare 
utreda förutsättningarna, utifrån ett mer detaljerat kostnadsförslag samt villkoren för framtida 
drift, underhåll samt anläggningens placering. 
Ärendet föreslås indelas i två etapper: 
Etapp I: anlitande av expertkonsult inom området, 
Etapp II: genomförande/anläggande av bolltält. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Anlita en konsult som utreder de totala förutsättningarna för anskaffande av bolltältet. 
2. Återkomma med förslag till Kommunstyrelsen senast november 2016. 
3. Finansiering om maximalt 300 tkr för konsultkostnaden sker inom Kommunstyrelsens 
budgetram. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på ärendet anskaffande av bolltält - etapp 1 med 
hänvisning till att först tillfråga om idrottsföreningarnas intresse av bolltälten och låta det 
avgöra om bolltälten skall sätts upp eller ej. 

Forts. 

Justerandes signaturer \rTZ~> Utdragsbestyrkande ftir 
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Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) yrkande 
innebärande att ärendet anskaffande av bolltält - etapp 1 med hänvisning till att först tillfråga 
om idrottsföreningarnas intresse av bolltälten och låta det avgöra om bolltälten skall sätts upp 
eller ej och finner att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S) 
avslagsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Ekonomienheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-08-29, §9:31 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 10 3 -
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KS § 9:32 Dnr. KS 2013/0402 

Beslut om upphandling av del i uppdrag inom Sport- och 
friluftsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Drift och skötsel av friluftsområden ska ingå i Samhällsbyggnads förvaltningens upphandling 
av grönytor. 

Protokollsanteckning 
Michaela Fletcher (M) lämnar en protokollsanteckning 
Vi ser att yrkandet från socialdemokraterna är ett onödigt yrkande då våra styrregeler och av 
Kommunfullmäktige antagna Konkurrenspolicy redan omfattar det (S) avser. 
Michaela Fletcher (M) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i Utmaning inom Sport- och friluftsverksamheten, Dnr 2013/0402, 
beslutat att upphandling av drift, skötsel och underhåll av kommuns idrotts- och friluftsarenor 
ska ske. Upphandling ska ske efter genomförd upphandling av drift av båtplatser, sluss samt 
bryggor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att drift och skötsel av friluftsområden ska ingå i Samhällsbyggnads förvaltningens 
upphandling av grönytor. 

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att 
kommunen/Produktionen skall tillåtas vara med vid upphandlingen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) 
tilläggsyrkande och finner att så är fallet. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS § 9:33 Dnr. KS 2016/0280 

Särskild satsning på naturvetenskap och teknik inom förskola och 
skola i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Skolnämnden att planera och genomföra en särskild 
satsning inom NO/teknik i enlighet med utvecklingsprogram för NO/teknik, daterad 2016-

2. Finansiering för särskild satsning inom NO/teknik sker med 500 000 kronor inom 
Skolnämndens budgetram 2016. 

Sammanfattning 
Behovet av ökad kunskap och intresse för naturvetenskap och teknik hos barn och elever har 
uppmärksammats nationellt. För att stödja utvecklingen inom dessa ämnesområden görs en 
särskild NO/tekniksatsning inom Österåkers kommun 2016. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Skolnämnden att planera och genomföra en särskild 
satsning inom NO/teknik i enlighet med utvecklingsprogram för NO/teknik, daterad 2016-

2. Finansiering för särskild satsning inom NO/teknik sker med 500 000 kronor inom 
Skolnämndens budgetram 2016. 

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

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Ekonomienheten 
- Kommunkansliet 

08-25. 

08-25. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:34 Dnr. KS 2016/0175 

Medieutbildning av förtroendevalda i nämndernas presidier 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medieutbildning ska arrangeras för förtroendevalda i nämndernas presidier med hjälp av 
extern/externa utbildare för maximalt 200 000 kr. 

2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens ram. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en skriftlig reservation. 
Vi reserverar oss mot förslaget då vi uppfattar att förslaget inte enbart innefattar 
medieutbildning utan också innefattar medieträning av utvalda politiker vilket det sistnämnda, 
medieträning, är något som varje parti har ansvar för gentemot sina förtroendevalda att 
arrangera och beskosta. 
Däremot är det försvarbart med en mediautbildning med vidhängande workshop som då bör 
ges till samtliga partier och inte till ett fåtal, lämplig instans är då kommunfullmäktiges 
ledamöter. Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Nämndsordförande och chefer har, i enlighet med kommunens kommunikationspolicy, ansvar 
för att skapa effektiva kontakter och god information och kommunikation kring egna beslut 
och egen verksamhet. 
För att journalister ska få bästa service och bemötande föreslås att medieutbildning arrangeras 
för förtroendevalda i nämndernas presidier med hjälp av extern/externa utbildare. Syftet är att 
ge kunskap och färdighet i hur media och journalister arbetar, samt hur man förmedlar tydliga 
budskap och presenterar dem. 
Medieutbildning för chefer arrangerades år 2013. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-04-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Medieutbildning ska arrangeras för förtroendevalda i nämndernas presidier med hjälp av 
extern/externa utbildare för maximalt 200 000 kr. 
2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens ram. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på ärendet Medieutbildning av förtroendevalda i 
nämndernas presidier till förmån för ett seminarium eller föreläsning med vidhängande 
workshop genomförs för ledamöterna i Kommunfullmäktige för cirka 50 tia: innefattande 
medieutbildning 

Anas Abdullah (S) och Anderas 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 om avslag på ärendet medieutbildning av 
förtroendevalda i nämndernas presidier till förmån för eget förslag innebärande ett 
seminarium eller föreläsning med vidhängande workshop genomförs för ledamöterna i 
Kommunfullmäktige för cirka 50 tkr innefattande medieutbildning 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 som är för Ann-Christine Furustrands (S) avslagsyrkande röstar nej. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-08-29, §9:34 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger J ohansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 
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KS § 9:35 Dnr. KS 2016/0281 

Extra satsningar på provtagning inom miljöområdet 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Tillstyrka en extra satsning om 200 tkr för provtagning och analyser av kemiska parametrar i 
ytvatten och sediment. 

Sammanfattning 
EU kräver att samtliga vattenförekomster i Sverige ska statusklassas utifrån ekologisk, kemisk 
och fysisk status vart 6:e år. Provtagning behöver utföras av kemiska parametrar utifrån 
misstänkta risker och för näringsämnesparametrar för att kunna följa upp tidigare provtagning. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteutlåtande daterat 2016-08-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Miljö- och hälsoskyddsenhetens beslutsförslag 
innebärande att tillstyrka en extra satsning om 200 tkr för provtagning och analyser av kemiska 
parametrar i ytvatten och sediment. 

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

Expedieras 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
- Ekonomienheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:36 Dnr. KS 2016/0052 

Redovisning av delegationsbeslut 

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

Kommunstyrelsens ordförande har utfärdat fullmakt till Söderberg & Partner AB i enlighet 
med Kommunstyrelsens delegationsordning p 15.1, "Brådskande delegation". 

Sammanställning av delegationsbeslut fattade inom Samhällsbyggnadsförvaltningen under 
perioden 2016-05-10 - 2016-07-15. 

Kommundirektören har pä delegation enligt Kommunstyrelsens delegationsordning "6.1 
Förhyrning/uthyrning" undertecknat nytt hyresavtal gällande Domaruddens 
friluftsanläggning. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §9:37 Dnr. KS 2016/0053 

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt 
redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos 
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet. 
Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2016-05-16 - 2016-07-15. 

- Produktionsstyrelsens ekonomiska uppföljning per den 29 februari 2016, protokollsutdrag 
från PS 2016-03-22, §3:3. 
- Produktionsstyrelsens sammanträden 2016, protokollsutdrag från PS 2016-03-22, § 3:5. 
- Överenskommelse med Produktionsstyrelsen angående fritidsverksamhet 2016, 
protokollsutdrag från KFN 2016-04-28, § 3:7. 
- Pressrelease, SKL, ekonomirapporten april 2016. 2016-04-28. 
- Protokoll från årsstämma i AB Vårljus. 2016-05-03. 
- Protestlista från personalen på Solskiftets äldreboende. 2016-05-10. 
- Skolnämndens månadsuppföljning per april 2016, protokollsutdrag från SKN 2016-05-17, 
5:3. 
- Revidering av Skolnämndens delegationsordning, protokollsutdrag från SKN 2016-05-17, < 
5:5. 
- Protokoll frän årsstämma i Armada Fastighets AB. 2016-05-17. 
- Protokoll frän årsstämma i Armada Bostäder AB. 2016-05-17. 
- Protokoll från årsstämma i Armada Kommunfastigheter AB. 2016-05-17. 
- Protokoll från årsstämma i Armada Projektfastigheter AB. 2016-05-17. 
- Protokoll från årsstämma i Armada K anal fas tigheter AB. 2016-05-17. 
- Protokoll från årsstämma i AB Åkers kanal. 2016-05-17. 
- Protokoll från årsstämma i Armada Mellansjö. 2016-05-17. 
- Protokoll från årsstämma i Armada Stenhagen. 2016-05-17. 
- Protokoll från årsstämma i Armada Centrumfastigheter AB. 2016-05-17. 
- Protokoll från årsstämma i Österåkers Exploateringsfastigheter AB. 2016-05-17. 
- Protokoll från årsstämma i Tunadotter AB. 2016-05-17. 
- Protokoll från årsstämma i Österåkers stadsnät. 2016-05-17. 
- Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2016, protokollsutdrag från PS 2016-05-19, § 5:3. 
- Cirkulär 16:29, SKL, Sotningsindex 2016. 2016-05-19. 
- Information angående förändringar i lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
(LMA). 2016-05-20. 
- Information om rapport från inspektion av överförmyndare/överförmyndarnämnd, 
Länsstyrelsen i Stockholm, 2016-05-20. 
- Kallelse till årsstämma i Österåkersvatten AB 2016-06-14. 2016-05-24. 
- Kallelse till årsstämma i Roslagsvatten AB 2016-06-14. 2016-05-24. 
- Remiss; Avfallsföreskrifter för Norrtälje kommun. 2016-05-25. 
- Föremål som kan utgöra en fara för luftfarten, Transportstyrelsen. 2016-05-25. 

forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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- Cirkulär 16:31. Arbetsdomstolens dom 2016 nr 26, fråga om beräkning av den förhöjda 
ersättningen. 2016-05-26. 
Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2016-04-30, protokollsutdrag från 
SN 2016-05-26, §5:3 
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholm, Dispens för att framföra motordrivet fordon i 
Trehörningsskogens naturreservat, Österåkers kommun. 2016-05-27. 
- Cirkulär 16:32, SKL, Omplacering i samband med arbetsbrist. 2016-05-31. 
- Migrationsverket kvalitetsgranskar möjliga asylboenden i Österåkers kommun. 2016-06-01. 
- Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning per april 2016, protokollsutdrag från KFN 
2016-06-02, §4:3. 
- Remiss, Trafik förvaltningen Stockholms läns landsting, "Framtida inriktning för 
Färdtjänsten". 2016-06-07. 
- Sammanträdesprotokoll, Storstockholms brandförsvar. 2016-06-07. 
- Meddelande, SKL, Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för 
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. 2016-06-10. 
- Brottsofferjouren, Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap. 2016-06-10. 
- Remiss, Länsstyrelsen i Stockholm, Ansökan om tillstånd till kameraövervakning. 2016-06-10 
- Länsstyrelsen i Stockholm, Formulär för rapportering av döda sälar. 2016-06-13. 
- Cirkulär 16:30, SKL, Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd 
vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb. 2016-06-13. 
- Tjänstemannaremiss, KSL, Möjligheter till samverkan om äldres flyttning till särskilt boende 
mellan kommunerna i Stockholms län. 2016-06-13. 
- Remiss, Länsstyrelsen i Stockholm, Rekommendationer för lägsta grundvattennivå längs 
vattendrag och sjöar i Stockholms län med hänsyn till risken för översvämning. 2016-06-14. 
- Cirkulär 16:33, SKL, Ändrade regler om tilläggsbelopp till fristående skolor m.m. 2016-06-

- Rekommendation, KSL, Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med 
vårdutbildningar på högskolenivå. 2016-06-16. 
- Brev, KS1- o SLL, Gemensam dialog om regional samverkan och utveckling. 2016-06-16. 
- Tertialrapport 1 2016, AB Vårljus. 2016-06-16. 
- Rapport, IVO, "Kommuner agerar mot lagens intentioner". 2016-06-16. 
- Rekommendation, KSL, Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och 
kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende. 2016-06-16. 
- Rekommendation , KSL, Rekommendation till programpriser och strukturtillägg 2017 för 
nationella program i gymnasieskolan. 2016-06-16. 
- Medborgaranmälan, anmälan om oskicklig hantering av skattemedel och misstanke om 
bestickning och jäv, kopplat till överklagan ställd till Länsstyrelsen i Stockholm samt ägarna 
till AB Vårljus. 2016-06-17. 
- Inbjudan. SCB bjuder in till demokratidagen den 7 oktober. 2016-06-17. 
- Cirkulär 16:35, SKL, Preliminär kostnadsutjämning för LSS 2017. 2016-06-17. 
- Cirkulär 16:36, SKL, Reviderade riktlinjer för beräkning av pensionsskuld. 2016-06-17. 
- Cirkulär 16:37, SKL, Arbetsdomstolens dom 2016 nr. 35 om byte av rast mot måltidsupphåll 
på annan tid än vid nattarbete. 2016-06-21 -
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholm. Ansökan om tillstånd till deponering av inert avfall och 
återvinningsverksamhet på fastigheten Rockelsta 4:1 i Vallentuna kommun. 2016-06-21. 
forts. 

15. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



U Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

Forts. KS § 9:37 
- Förslag till länssammanslagningar, utifrån remissen Indelningskommitténs delbetänkande, 
Stockholms läns landsting. 2016-06-26. 
- Protokoll, konstituerande, AB Vårljus. 2016-05-03. 
- Protokoll, konstituerande, Vårljus Sol AB. 2016-05-03. 
- Protokoll, Norrvatten, 2016-05-24. 
- Protokoll, Norrvatten, 2016-06-08. 
- Protokoll, AB Vårljus. 2016-06-15. 
- Protokoll, Vårljus Sol AB. 2016-06-15. 
- Meddelande, SKL, Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen 
av en mer kunskapsbaserad socialtjänst. 2016-06-20. 
- Protokoll, Personalberedningen. 2016-06-21. 
- Skolnämndens månadsuppföljning per maj 2016. Utdrag ur Skolnämndens protokoll 2016-
06-21, 
§ 6:3. 
- Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2016. Utdrag ur Produktionsstyrelsens protokoll 
2016-06-21, §6:4. 
- Ekonomi i balans inom hemtjänsten i egen regi. Utdrag ur Produktionsstyrelsens protokoll 
2016-06-21, § 6:5. 
- Insatsen Personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Utdrag ur 
Produktionsstyrelsens protokoll 2016-06-21, § 6:6. 
- Uttalande. Utdrag ur Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-06-21, § 6:14. 
- Dom. Laglighetsprövning. Förvaltningsrätten i Stockholm 2016-06-22. 
- Remiss avfallsföreskrifter Österåkers kommun 2016. 2016-06-27. 
- Följebrev. Länsstyrelsen i Stockholm. Exekutivkommitténs strategi - Skärgårdens framtid 
cn långsiktig hållbar utveckling. 2016-06-29. 
- Brev. SKL. Var med och utforma en strategi för framtidens hälsa! 2016-06-29. 
- Cirkulär 16:38. SKL. Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. -
ÖLA 16 - med Fastighetsanställdas förbund. 2016-06-30. 
- Cirkulär 16:40. SKL. Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. -
ÖLA 16 — med SEKO — Facket för service och kommunikation. 2016-06-30. 
- Cirkulär 16:41. SKL. Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. -
ÖLA 16 — med Svenska Transportarbetarförbundet. 
- Cirkulär 16:42. SKL. Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalct 
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. — HÖK T med 
Akademiker Alliansen. 2016-06-30. 
- Cirkulär 16:43. SKL. Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser 
(AB) med Svenska Kommunalarbetarförbundet. 2016-06-30. 
- Cirkulär 16:44. Sjuklön vid indragen sjukpenning, Allmänna bestämmelser (AB) § 28 mom. 9. 
2016-06-30. 
- Ekonomi i balans inom hemtjänstverksamhet i egen regi. Utdrag ur Produktionsstyrelsens 
protokoll 2016-07-05, §7:3. 
- Cirkulär 16:39. SKL. Nya regler om utbyggnad av bredbandsnät. 2016-07-07. 
- Protokoll, konstituerande, Armada Fastighets AB. 2016-06-14. 
- Protokoll, Armada Fastighets AB. 2016-06-14. 
- Protokoll, konstituerande, Armada Bostäder AB. 2016-06-14. 
forts. 
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Forts. KS § 9:37 
- Protokoll, Armada Bostäder AB. 2016-06-14. 
- Protokoll, konstituerande, Armada Kommunfastigheter. 2016-06-14. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter. 2016-06-14. 
- Protokoll, konstituerande, Armada Projektfastigheter. 2016-06-14. 
- Protokoll, konstituerande, Armada Kanalfastigheter. 2016-06-14. 
- Protokoll, konstituerande, AB Åkers Kanal. 2016-06-14. 
- Protokoll, konstituerande, Armada Mellansjö AB. 2016-06-14. 
- Protokoll, konstituerande, Armada Stenhagen AB. 2016-06-14. 
- Protokoll, konstituerande, Armada Centrumfastigheter. 2016-06-14. 
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter. 2016-06-14. 
- Protokoll, konstituerande, Österåkers Exploaterings fastigheter AB. 2016-06-14. 
- Protokoll, Österåkers Exploaterings fastigheter. 2016-06-14. 
- Protokoll, konstituerande, Tunadotter AB. 2016-06-14. 
- Protokoll, Tunadotter AB. 2016-06-14. 
- Protokoll, konstituerande, Österåkers Stadsnät AB. 2016-06-14. 
- Protokoll, Österåkers Stadsnät AB. 2016-06-14. 
- Länsstyrelsen i Stockholm, Digital överlämning av överklagade kommunal beslut. 2016-07-
15. 
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