
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 råK' 

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 tjänsteudåtande 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 (NI) 
yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet 
Stina Nilsson 

Dnr KS 2016/0193 Till Kommunstyrelsen 
Datum 2016-08-19 

Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen (KL) 

Beslutsförslag 
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 §. 

Bakgrund 
I Kommunfullmäktiges arbetsordning (ÖFS 2013:19) 19 § framkommer att redovisning från 
nämnderna enligt Kommunallagens (KL) 3 kap 15 §, ska ske till Kommunfullmäkdge 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. 
De hänvisade paragraferna anger: 
"Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. Ärenden som avges i 9 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning 
skall avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna" 
samt 
"I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäkdge uppdra åt en 
nämnd att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut 
om verksamheten som fullmäkdge fastställt, om inte något annat följer av lag". 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor har begärt rapportering från respektive myndighet samt dess förvaltning 
avseende dels hur de har fullgjort sådana uppdrag som delegerats från fullmäktige till respektive 
nämnd via deras reglementen, dels hur de har fullgjort sådana uppdrag som givits av fullmäktige i 
Budget 2016 eller i ärenden där anslag annars beviljats under perioden 2015-06-01-2016-12-31. 

Bilaga 
- Bilaga Sammanställd rapport avseende nämndernas redovisning av delegering via reglemente, 
uppdrag givna i Budget 2016 samt uppdrag i ärenden där anslag annars beviljats 
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Sammanställd rapport avseende nämndernas redovisning av delegering via reglemente, 
uppdrag givna i Budget 2016 samt uppdrag i ärenden där anslag annars beviljats 

Redovisning sker i tre avsnitt 

Kap 1 - Ärenden som fullmäktige, med stöd av Kommunallagen 3 kap 10 §, delegerat till nämnderna via deras reglementen 
(tidsperiod 2015-06-01- 2016-05-31) 

Kap 2 - Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna, med stöd av Kommunallagen 3 kap 12 §, i ärende om budget för 2016 

Kap 3 - Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna, med stöd av Kommunallagen 3 kap 12 §. utöver ärendet om budget och där anslag särskilt 
beviljats (tidsperiod 2015-06-01- 2016-05-31) 

Kap I Ärenden som fullmäktige delegerat till nämnderna via deras reglementen 

1:1 Kommunstyrelsen 
Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar 
vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om 
säkerheten som fullmäktige angivit 

inga 

i borgensärenden besluta om att avslå ansökan om kommunal borgen inga 
kommunens förvaltningsorganisation 3 nya enheter har 

inrättats 
Plan- och exploateringsenheten delades i en 
planenhet och en exploateringsenhet, beslut av 
Samhällsbyggnadschefen 
Tillkommande enhet — Enhet för Budget och 
kvalitet, 
beslut av Kommundirektören 

Kommunstyrelsens politiska organisation - beslut om eventuella ytterligare 
utskott inom Kommunstyrelsen, förutom arbetsutskottet 

1 utskott Beredskapsutskottet inrättades 
KS 2015-12-16 § 16:3 

ge uppdrag att upprätta detaljplan och områdesbestämmelser samt att 
besluta i fråga vid programsamråd, samråd och utställning 

6 samråd 
6 utställningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar 
godkänna program för detaljplaner och planeringsavtal för reglering av 
plangenomförande 

2 planerings avtal Exploateringschef i samtecknande 

besluta om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och 
områdesbestämmelser då bestämmelserna om enkelt planförfarande får 
tillämpas 

inga 

köp, försäljning, byte, gåva eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen 
av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt samt för de 
tekniska och ekonomiska utredningar, avtal och genomförandefrågor som 
hör till verksamheten. Ovan angivna ansvar för nämnden gäller för vad 
som inte är av principiell betydelse eller av större vikt 

5 inlösen Exploateringsenheten 

godkänna exploateringsavtal som inte är av principiell betydelse eller av 
större vikt 

5 Beslut av Exploaterings chef 

uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagen inga 
utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen 2 arrenden 

46 markupplåtelser 
Exploateringsenheten 

upplåta platser för torghandel 3 torgplatser Enligt delegation 
vid tecknande av avtal följa av kommunfullmäktige fastställda 
kostnadsramar och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt 

- Detta görs vid tecknande av samtliga avtal, 
generellt inom förvaltningsorganisationen 

hantera inteckningar samt uttag och utbyte av pantbrev liksom andra 
liknande åtgärder 

inga 

ansöka hos länsstyrelsen om förordnande om avstående och upplåtande av 
mark samt kostnader för vägar, vatten och avlopp enligt plan- och 
bygglagen 

inga 

ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser 
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse 

inga 

upphäva villkor, som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, 
upptagna i köpebrev för försålda fastigheter 

inga 

yttranden enligt lagen om allmän kameraövervakning (1998:150) inga 
i sådana mål och ärenden, där det ankommer på Kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal 

inga 
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Delegering särskilt angivet i gäSlande reglemente Antal Kommentar 
avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är 
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. 
Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om 
remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde 
med fullmäktige 

Inga Kommunstyrelsen för kommunens talan i de fall 
som anges i KL 6 kap 6 §: "Styrelsen får själv eller 
genom ombud föra kommunens eller landstingets 
talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan 
skall göra det på grund av lag eller annan 
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller 
också mål där någon har begärt laglighetsprövning 
av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar 
att själv föra talan i målet". Inga yttranden som 
ankommer på Kommunfullmäktige har begärts 
och besvarats av Kommunstyrelsen 

av»e yttranden som berör flera nämnder Inga 
träffa avtal i övergripande frågor som inte är av principiell betydelse eller 
av större vikt 

Inga 

ändringar av redaktionell och formell art i kommunens regelverk Kommunkansliet verkställer beslut om revidering 
av regelverket. Ändringar av redaktionell art i 
kommunens regelverk sker löpande vid behov av 
kommunkansliet. 

med de undantag som följer av bestämmelserna i 3 kap 16 - 18 §§ 
kommunallagen och med iakttagande av de riktlinjer och föreskrifter som 
fasdagts i kommunens företagspolicy samt fallmäktiges ägardirekdv 
omhänderha kommunens ägarfunktion såvitt gäller verksamheten i de 
företag som kommunen helt eller delvis äger. 

Kommunens ägarfunktion har stärkts visavi 
samtliga kommunala bolag där Österåkers 
kommun har ett bestämmande inflytande, genom 
revidering av bolagsordningar och ägardirektiv. 
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1:2 Kultur- och fritidsnämnden 
Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar 
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i ärenden gällande: Avskrivning 
av fordran inom nämndens ansvarsområde upp till ett halvt basbelopp 

Inga 

1:3 Skolnämnden 
Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar 
Skolnämnden ska besluta i ärenden gällande: Avskrivning av fordran 
inom nämndens ansvarsområde upp till ett halvt basbelopp 

Inga 

1:4 Socialnämnden 
Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar 
Socialnämnden ska besluta om den årliga justeringen av 
försörjningsstödet till högst riksnormens belopp, som fastställts av 
regeringen. 

1 Normen för försörjningsstöd 2016 har fastställts av 
Socialnämnden, 2015-11-19 § 11:9. 
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Kap 2 Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna i budgetärendet (budget för 2016) 
Siffrorna inom parantes anger ordningen för beslutsatserna i Kommunfullmäktiges beslut 

2:1 Kommunstyrelsen 
Uppdrag i budget 2016 Verkställt Pågår Övrigt 
(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X Verkställt genom verksamhetsplan 

(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer. 

X Pågår kontinuerligt och redovisas i samband med 
budget och årsredovisning 

(21.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljning per mars och september enligt 
ekonomienhetens mall. 

X 

X 

Har redovisats, respektive kommer att redovisas i 
månadsupp följ ningarna 

(45.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga 
kommunägda fastigheter (kommunens anläggningar) 
med nulägesbeskrivning och löpande ansvar för inre-
och yttre underhåll samt intäkter från eventuellt 
kontrakt med olika intressenter. 

X Kartläggning av anläggningsregister har påbörjats, och 
arbete kommer att fortsätta med besiktningar och 
framtagande av underhållsplaner. 
En rapport kommer att lämnas i anslutning till 
årsredovisning för år 2016. 

(46.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
samhällsbyggnadsförvaltningens kostnadsutveckling 
som helhet (drift, investering, 
exploateringsredovisning samt markförsäljning). 
Detta ska redovisas senast mars 2016. 

X Redovisas i samband med budget 2017 

(47.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att den tillfälliga 
bussen till Domarudden fortsätter under 2016-2017. 

X Beslut KS 2016-05-25 §7:13. 

Har anmälts på Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2016-06-13 
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Uppdrag i budget 2016 Verkställt Pågår Övrigt 

(48.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
förslag till en Gång-, cykel- och ridled (GCR-led) 
mellan Ljusterö torg och Linanäs i samverkan med 
Trafikverket, boende, näringsidkare (via bl.a. Visit 
Roslagen) samt markägare. 

X Beslut väntas fattas under hösten 2016 

(49.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över 
möjligheterna och förutsättningarna att införa en 
närtrafikbuss på Ljusterö i samarbete med 
Trafikförvaltningen i Stockholm. 

X Beslut väntas fattas under hösten 2016. 
Utredning tillsammans med trafikförvaltningen 

(50.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
implementera och kommunicera internt och externt 
de nya miljömålen genom bl.a. kampanjer riktade 
bland annat till kommuninvånare. 

Miljömålen är ännu inte antagna. 
Återremitterades KF 2016-06-13 § 5:13 

(51.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppnå en 
god ekologisk status genom riktade insatser för mark 
och vattenmiljöåtgärder. 

X Projekt Smedbyån 

(52.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
förslag till åtgärdsplan för blå- och grönstruktur samt 
naturvård. 

X Beslut KS 2016-05-26 § 7:15, 
där Kommunstyrelsen ställer sig positiv till projektet 
att ta fram åtgärdsprogram för blå- och 
grönstrukturen i Österåkers kommun, men hänskjuter 
slutgiltigt beslut till budgetprocess för år 2017. 

(53.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett 
skärgårds- och landsbygdsprogram i samband med 
översiktsplan. 

X Ej påbörjat. Uppdraget avses genomföras genom 
upprättande av ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. 

(54.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
arvode/reseersättning till ickepolitiker i råden. 

X Uppdraget kommer att verkställas i samband med 
antagandet av bestämmelser om arvoden och 
ersättningar inför mandatperioden 
2019-2023. 
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Uppdrag i budget 2016 Verkställt Pågår Övrigt 

(55.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ny 
konstgräsplan med tält i närheten till den planerade 
muldhallen på Näsvägen. 

X Utredning pågår och beslut väntas fattas under hösten 
2016 

(56.) Kommunstyrelsens får i uppdrag att utreda 
möjligheter för pendelbåt till Stockholm i samverkan 
med Vaxholmsbolaget. 

X Utreds i anslutning till transportstrategin 

(57.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheter för turbåt från Österskärs havsbad ut i 
Skärgården i samverkan med berörda intressenter. 

X Pågår, redovisas under hösten 2016 

(58.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheter för spolplatta vid kommunal 
upptagningsplats vid Trälhavets båtklubb (TBK). 

Ej påbörjat 

(59.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna 
hyresavtal med Förvaltnings AB Ljusterö Torg för 
Mötespunkt/servicepunkt Ljusterö under två år. En 
utvärdering ska ske senast juni 2017. 

X Har tecknats av Kommundirektören 

Utvärdering ännu ej påbörjad 
(60.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
plan för upprustning av Rydbo IP tillsammans med 
finansierings förslag i samverkan med markägaren. 

X Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-01 § 1:8 att 
bevilja bidrag till Rydbo IF för ett maximalt belopp 
om 1300 tkr under vissa förutsättningar avseende 
finansiering, drift-, skötsel- underhållskostnader 
medmera. 

(61.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över 
möjligheterna för inköp av domarringen på Norrö 
(Norrö 2:61) till lägsta möjliga pris i samband med 
detaljplanläggning. 

X Pågår 

(62.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
miljöcertifiering för kommunen. 

X Pågår och beräknas klart under hösten 2016 
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2:2 Kultur- och fritidsnämnden 
Uppdrag i budget 2016 Verkställt Pågår Övrigt 
(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta iiiternbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X Verkställt genom verksamhetsplan 

(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer. 

X Pågår kontinuerligt och redovisas i samband med 
budget och årsredovisning 

(21.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
mänadsupp följ ning per mars och september enligt 
ekonomienhetens mall. 

X 

X 

Har redovisats, respektive kommer att redovisas i 
månadsuppföljningarna 

(22.) Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att 
följa upp sporthallens verksamhet bl.a. öppettider 
under loven. 

X Beslut KFN 2016-04-28 § 3:6 

Utredningen har anmälts på 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-13 

(23.) Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta 
fram förslag för modern digital teknik och lämplig 
lokal för stimulerande fritidsverksamhet för barn och 
ungdomar i samråd med Barn- och ungdomsrådet. 

X Förslag har avgetts i beslut KFN 2016-06-02, § 4:4 

2:3 Skolnämnden 
Uppdrag i budget 2016 Verkställt Pågår Övrigt 
(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X Verkställt genom verksamhetsplan 

(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer. 

X Pågår kontinuerligt och redovisas i samband med 
budget och årsredovisning 
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Uppdrag i budget 2016 Verkställt Pågår Övrigt 
(21.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsupp följ ning per mars och september enligt 
ekonomienhetens mall. 

X Kommer att redovisas på augustisammanträdet 
respektive senare under hösten 2016. 

(24.) Skolnämnden får i uppdrag att utveckla 
modellen för uppföljning av både skolor och 
förskolor. Det bör framgå ett klart samband mellan 
resursåtgång, prestationer, resultat samt effekter. 
Återrapportering till Kommunstyrelsen ska ske 
tillsammans med budgetförslag 2017 under aug/sep. 
2016. 

X Arbetet påbörjat och kommer att ingå i 
Verksamhetsplanen för år 2017 

(25.) Skolnämnden får i uppdrag att utreda och 
fastställa kapacitet (lokalutrymme för antal barn och 
elever) i samtliga grundskolor och förskolor i 
kommunen. 

X Arbetet påbörjat och kommer att ingå i 
Verksamhetsplanen för år 2017 

(26.) Skolnämnden får i uppdrag att se över budget 
för tilläggsbelopp/särskild stöd inom gymnasieskolan 
inför budget 2017. 

X Arbetet påbörjat och kommer att ingå i 
Verksamhetsplanen för år 2017 

(27.) Skolnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheter för "Komtek" eller liknande verksamhet 
inom förskola och skola för att stärka barn och 
elevers kunskap och intresse inom 
naturvetenskap/Teknik. 

X Ärendet beräknas behandlas under hösten 2016 

(28.) Skolnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheter för elever att välja maträtt (t.ex. genom 
en app) i skollunchen dagen innan i syfte att minska 
matsvinnet och få möjligheter att betygsätta 
skolmåltiden. 

X Beslut SKOL 2016-05-17 § 5:4 

Utredningen har anmälts på 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-13 
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Uppdrag i budget 2016 Verkställt Pågår Övrigt 
(29.) Skolnämnden får i uppdrag att fördela sökbara 
projektmedel för skolor som vill ta fram projekt "från 
jord till bord" för att öka användningen av närodlad 
mat i skolmåltiden. 

X Beslut SKOL 2016-04-12 § 3:6 att 
fördela 150 000 kronor för projekt "Från jord till 
bord" i enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag. 
Samtliga medel har fördelats 

Beslutet har anmälts på Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2016-06-13 

(30.) Skolnämnden får i uppdrag att undersöka 
intresset för naturskola. 

X Ärendet beräknas behandlas under hösten 2016 

(31.) Skolnämnden får i uppdrag att förbättra 
möjligheterna till stöd i förskola och skola för barn 
och elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) samt insatser genom 
pedagogcentrum för föräldrar och andra målgrupper 
kring barn och elever med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. 

X Arbetet påbörjat och kommer att ingå i 
Verksamhetsplanen för år 2017 

(32.) Skolnämnden får i uppdrag att inrätta 
Pedagogcentrum som en permanent verksamhet. 

X Beslut SKOL 2016-03-22 § 2:7 att inrätta 
Pedagogcentrum som en permanent verksamhet från 
och med 2016-04-01. 

(33.) Skolnämnden får i uppdrag att se över 
resursfördelning för idrottshallar för samtliga 
skolor/huvudmän. 

X Arbetet påbörjat i augusti och kommer att ingå i 
Verksamhetsplanen för år 2017. 
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2:4 Vård- och omsorgsnämnden 
Uppdrag i budget 2016 Verkställt Pågår Övrigt 
(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X Verkställt genom verksamhetsplan 

(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer. 

X Pågår kontinuerligt och redovisas i samband med 
budget och årsredovisning 

(21.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
mänadsupp följ ning per mars och september enligt 
ekonomienhetens mall. 

X 

X 

Har redovisats, respektive kommer att redovisas i 
månadsupp följ ningarna 

(34.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
utreda möjligheter för medicinsk ansvarig för rehab 
som ett pilotprojekt under 2016. 

X Uppdraget pågår. 
Socialförvaltningen fick i uppdrag 
VON 2016-03-01, § 2:7, att utreda hur bäst möjliga 
förutsättningar för ett pilotprojekt kring medicinsk 
ansvarig för rehab, skapas. 
Vård- och omsorgsnämnden fattade beslut med 
anledning av utredningen på sammanträde 
2016-06-21, §6:13 

(35.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se 
över ersättningsnivåer (pengastrukturen) i "Daglig 
verksamhet" och "Stöd &c service" i samråd med 
ekonomienheten. 

X Beslut väntas fattas under hösten 2016 

(36.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
utreda möjligheter för att införa "Träffpunkt Rydbo" 
liknande det i Roslags-Kulla. 

X Beslut väntas fattas under hösten 2016 

(37.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
utreda möjligheter för daglig verksamhete för äldre 
över 67 år med funktionsnedsättning. 

X Beslut väntas fattas under hösten 2016 
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Uppdrag i budget 2016 Verkställt Pågår Övrigt 

(38.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se 
möjligheten för utveckling av dagverksamhet för 
äldre "Fyren" genom bl.a. utökad lokal. 

X Vård- och omsorgsnämnden har gjort en 
tiUäggsbeställning avseende utökning av lokal för 
Fyren samt en tjänst på 75 % vid verksamheten för 
Fyren, VON 2016-06-21 § 6:8. 

(39.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se 
över förutsättningar för palliativ vård i samråd med 
Stockholms läns landsting (SLL). 

X Vård- och omsorgsnämnden har bedömt att inga 
ytterligare åtgärder behöver vidtas i dagsläget 
VON 2016-03-22 5 3:7 

(40.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se 
över förutsättningar och kriterierna för 
hemtjänstverksamheten på Ljusterö bl.a. restid inom 
tre olika zoner. Detta ska redovisas senast januari 
månad 2016 till Kommunstyrelsen. 

X Kommunfullmäktige godkände KF 2016-04-25 § 3:11 
att zon tätort för hemtjänst på Ljusterö ersattes med 
landsbygdsersättning, att ersättning per timme i zon 
glesbygd höjdes samt att Vård- och 
omsorgsnämndens bruttoram höjdes. 

2:5 Socialnämnden 
Uppdrag i budget 2016 Verkställt Pågår Övrigt 
(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X Verkställt genom verksamhetsplan 

(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer. 

X Pågår kontinuerligt och redovisas i samband med 
budget och årsredovisning 

(21.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljning per mars och september enligt 
ekonomienhetens mall. 

X 

X 

Har redovisats, respektive kommer att redovisas i 
månads följningarna 

(41.) Socialnämnden får i uppdrag att utreda bästa 
förutsättningar för ensamkommande barns skolgång i 
samråd med Skolnämnden. 

Utredning har inte bedömts som nödvändig då 
operativt samarbete med skolförvaltning har skett i 
uppdragets syfte 

(42.) Socialnämnden får i uppdrag att höja bidrag till 
kvinnojouren från 1 kr per invånare till 2 kronor per 
invånare. 

X Socialnämndens beslut SN 2016-06-16 § 6:7 
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2:6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Uppdrag i budget 2016 Verkställt Pågår Övrigt 
(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X Verkställt genom verksamhetsplan 

(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer. 

X Pågår kontinuerligt och redovisas i samband med 
budget och årsredovisning 

(21.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljning per mars och september enligt 
ekonomienhetens mall. 

Inga riktade bidrag föreligger 

(43.) Miljö-och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att 
utöka tillsynsverksamheten inom nämndens 
ansvarsområde. 

X Redovisas i samband med boksluten 

2:7 Produktionsstyrelsen 
Uppdrag i budget 2016 Verkställt Pågår Övrigt 
(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X Verkställt genom verksamhetsplan 

(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer. 

X Pågår kontinuerligt och redovisas i samband med 
budget och årsredovisning 

(21.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljning per mars och september enligt 
ekonomienhetens mall. 

X 

X 

Verkställt och överlämnad från 
produktions förvaltningen till ekonomienheten 
avseende mars 

Kommer att verkställas avseende september 
(44.) Produktionsstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
prioritering och plan för upprustning inom 
friluftsanläggningar. 

X Kommer att verkställas under hösten 2016 
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2:8 Byggnadsnämnden 
Uppdrag i budget 2016 Verksfcälft Pågår Övrigt 
(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X Verkställt genom verksamhetsplan 

(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer 

X Pågår kontinuerligt och redovisas i samband med 
budget och årsredovisning 

(21.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljning per mars och september enligt 
ekonomienhetens mall. 

Inga riktade bidrag föreligger 

2:9 Armada Fastighets AB 
Uppdrag i budget 2016 Verkställt Pågår OvrEgt 
(63.) Armada Fastighets AB får, inom ramen för 
gällande ägardirektiv, som direktiv, att bygga ladd-
stolpar vid Alceahuset på fram och baksidan. 

X Beräknas verkställt september 2016 

(64.) Armada Fastighets AB får, inom ramen för 
gällande ägardirektiv, som direktiv, att ta del av 
statsbidrag för förbättrade skolmiljöer och 
äldreboende 

X Beräknas verkställt oktober 2016 
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Kap 3 Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna utöver ärendet om budget och där anslag särskilt beviljats 
(tidsperiod 2015-06-01 - 2016-05-3 I) 

3:1 Kommunstyre/sen 
KF § Ärenden och Dnr Uppdrag Verkställt Pågår Övrigt 
KF § 
6:6/ 
2015 

Revidering av 
tidigare uppdrag -
Ny idrottshall i 
Skärgårdsstad 
KS 2013/0340 

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

X Köpeavtal beträffande, marken tecknat 

3:2 Roslagsvatten AB/Österåkersvatten AB 
KF § Ärenden och Dnr Uppdrag Verkställt Pågår Övrigt 

KF § 
9:16/ 
2015 

Anslutning av 
Österåker och 
Vaxholm till 
Käppalaverket — 
Förprojekt ÖVA 
KS 2014/0331 

1 .Roslagsvatten AB ges i uppdrag att genomföra 
FAS 1 av projektet ÖVA, vilket innebär att ta 
fram systemhandling, 
miljökonsekvensbeskrivning samt ansöka om 
erforderliga tillstånd för anslutning av alopp från 
Österåker och Vaxholm till Käppala via 
sjöförlagda ledningar till Svinninge samt tunnel 
från Svinninge till befintlig avloppstunnel i Karby 
(Alternativ SK) till en beräknad kostnad av högst 
7,1 miljoner kronor för Österåkers kommun. 

X Granskning av Svstemhandling pågår. 
Levereras färdig 16-10-01. 
MKB ute-år från denna och beräknas 
levereras febr. 2017 
Medlemsskapsprocessen påbörjas under 
hösten 2016 för beslut under 2017. 

Systemhandlingen tas fram för att skapa 
ett noggrannare tekniskt underlag och 
därmed möjliggöra en bättre 
kostnadskalkyl. 
Samråd har genomförts dels med LST 
och andra berörda myndigheter/instanser 
och dels genom två offentliga 

15 



samrådsmöten i Åkersberga och Täby. 
Arbetet har fördröjts av bl.a. svårigheten 
att komma in på Rydbos marker för att 
genomföra fältstudier, vilket inneburit att 
systemhandlingen levereras med en större 
osäkerhet för denna sträckning. 

16 



Österås | g 
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 



o Österåker 
Tjänsteutlåtande 

KommunUansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-08-15 
Dnr KS 2016/0073 

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

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen 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 

Redogörelse för ärende 
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. 

2016-08-15. 

2. För teckning - Ännu ej färdigbehandlade medborgarförslag 

jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

yeter Freme 
Kanslichef 

Bilaga 
1.Förteckning - Ännu ej färdigbehandlade motioner 2016-08-15 
2.Förteckning - Ännu ej färdigbehandlade medborgarförslag 2,016-08-15 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN MOTIONSSTATISTIK 

Förteckning över MOTIONER som EJ slutbehandlats per 2016-08-15 
Enligt Kommunallagen 5 kap 33 § bör motioner beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

Dnr 
Upptagen i KF 

Ärende/ motion 
Inlämnad av 

Remitterad till Kommentarer Bedömd 
tidpunkt för 
behandling 

2014:13 
KS 2014/0329-100 
2014-12-15 
KF ^ 9:48 

Beträffande strandskydd vid Ostanå farjeläge och 
Säbyviken 
(Björn Molin (RP)) 

Kommunstyrelsen / 
Samhällsbyggnads förvaltningen 
i samråd med kansliet 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 
2016-09-26 

Kommun
fullmäktige 
2016-10-17 

2015:1 
KS 2015/0064-100 
2015-02-09 
KF § 1:38 

Tillsätt en etisk kommitté 
(Björn Molin (RP)) 

Kommunstyrelsen/Kansliet Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 
2016-09-26 

Kommun
fullmäktige 
2016-10-17 

2015:3 
KS 2015/0074-100 
2015-02-09 
KF § 1:38 

Motion beträffande tillsättande av en oberoende 
utredning Säbyviken 
(Björn Molin (RP)) 

Kommunstyrelsen / 
SamhäUsbyggnadsförvaltningen 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 
2016-09-26 

Kommun
fullmäktige 
2016-10-17 

2015:20 
KS 2015/0235-100 
2015-06-15 
KF § 4:31 

Starta ett komtek Österåker 
(Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V)) 

Kommunstyrelsen, 
Skolnämnden 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 
Utgzck från 
dagordningen 
KF 2016-05-23 
Bordlagd 
KF 2016-04-25 
Skolnämnden har 
behandlat ärendet 
2016-02-09, § 1:6 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN MOTIONSSTATISTIK 

Förteckning över MOTIONER som EJ slutbehandlats per 2016-08-15 
Enligt Kommunallagen 5 kap 33 § bör motioner beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

Dnr 
Upptagen i KF 

Ärende/motion 
Inlämnad av 

Remitterad till Kommentarer Bedömd 
tidpunkt för 
behandling 

2015:23 
KS 2015/0283 
2015-09-14 
KF § 5:17 

Anskaffande av speldatorer för 
ungdomsverksamhet 
(Peter Wihlner (SD)) 

Kommunstyrelsen, Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 
Återremitterades 
KF 2016-03-14 
Bordlagd 
KF 2016-02-01 

2015:26 
KS 2015/0309 
2015-09-14 
KF § 5:17 

Barnbokslut i Österåkers kommun 
(Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Francisco 
Contreras (V)) 

Kommunstyrelsen, 
Kultur- och fritidsnämnden och 
Ungdomslotsen i samråd med 
ekonomienheten 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och 
fritidsnämnden har 
behandlat ärendet 
2016-03-17, § 2:7 

2015:27 
KS 2015/0325 
2015-10-26 
KF § 6:25 

Angående CEMR-deklarationen 
(Andreas Lennkvist Manriquez (V) 

Kommunstyrelsen 
/Personalenheten 

Bereds för 
behandling i 
Kommuns ty rels en 

2015:30 
KS 2015/0381 
2015-12-14 
KF § 9:38 

Plan för att öka andelen ekologisk och närodlad 
mat i kommunens verksamheter 
(Kristin Hagegård MP) 

Kommunstyrelsen, 
Produktionsstyrelsen i samråd 
med upphandlingsenheten 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 
Produktionsstyrelsen har 
behandlat ärendet 
2016-05-19, § 5:5 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN MOTIONSSTATISTIK 

Förteckning över MOTIONER som EJ slutbehandlats per 2016-08-15 
Enligt Kommunallagen 5 kap 33 § bör motioner beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

Dnr 
Upptagen i KF 

Arende/motion 
Inlämnad av 

Remitterad till Kommentarer Bedömd 
tidpunkt för 
behandling 

2015:31 
KS 2015/0388 
2015-12-14 
KF § 9:38 

Angående utfasning av produkter med tillsatser av 
mikroplast inom Österåkers kommun 
(Andreas Lennkvist Manriquez (V) 

Kommunstyrelsen, 
Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden i samråd 
med upphandlingsenheten 

Bereds för 
behandling i 
Miljö-och 
hälsoskydds
nämnden 

2015:32 
KS 2015/0394 
2015-12-14 
KF § 9:38 

Motion om vita jobb modellen 
(Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Ann-Christine 
Furustrand (S)) 

Kommunstyrelsen 
/ U pphandlings enheten 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 

2016:2 
KS 2016/0063 
2016-02-01 
KF § 1:12 

Gör Miljö- och hälsoskyddsnämnden till 
obligatorisk remissinstans i planfrågor 
(Bo Edlén (V)) 

Kommunstyrelsen/ 
Samhällsbyggnads förvaltningen 
i samråd med kansliet 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 

2016:3 
KS 2016/0065 
2016-02-01 
KF § 1:12 

Skolskjuts för barn med särskilda behov 
(Jörgen Palmberg (S)) 

Kommunstyrelsen, 
Byggnadsnämnden i samråd 
med Skolnämnden 

Bereds för 
behandling i 
Byggnadsnämnden 

2016:4 
KS 2016/0098 
2016-03-14 
KF § 2:19 

Åldersbestämning av ensamkommande 
ungdomar 
(Peter Wihlner (SD)) 

Kommunstyrelsen, 
Socialnämnden 

Bereds för 
behandling i 
Socialnämnden 

2016:5 
KS 2016/0099 
2016-03-14 
KF § 2:19 

Låt politiker ta ansvar för invandringspolitiken 
(Peter Wihlner (SD)) 

Kommunstyrelsen, 
Socialnämnden 

Bereds för 
behandling i 
Socialnämnden 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN MOTIONSSTÅTISTtK 

Förteckning över MOTIONER som EJ slutbehandlats per 2016-08-15 
Enligt Kommunallagen 5 kap 33 § bör motioner beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

Dnr 
Upptagen i KF 

Ärende/ motion 
Inlämnad av 

Remitterad till Kommentarer Bedömd 
tidpunkt för 
behandling 

2016:6 
KS 2016/0100 
2016-03-14 
KF § 2:19 

Utbilda invånare i att hantera hjärtstartare 
(Peter Wihlner (SD)) 

Kommunstyrelsen/ 
Samhällsbyggnads förvaltningen 
/T rygghetssamordnaren 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 

2016:7 
KS 2016/0101 
2016-03-14 
KF § 2:19 

Inför mångkulturellt bokslut 
(Peter Wihlner (SD)) 

Kommunstyrelsen/ 
Ekonomienheten 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 

2016:8 
KS 2016/0102 
2016-03-14 
KF § 2:19 

Utreda hur skolorna arbetar förebyggande för att 
förhindra smittspridning av smittsamma 
sjukdomar 
(Peter Wihlner (SD)) 

Kommunstyrelsen, 
Produktionsstyrelsen 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 
Produktionsstyrelsen har 
behandlat ärendet 
2016-05-19, § 5:6 

2016:10 
KS 2016/0126 
2016-03-14 
KF § 2:19 

Jämställd snöröjjning 
(Ann-Christine Furustrand (S) 

Kommunstyrelsen / 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
/Väg- och trafikenheten 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 
2016-08-29 

Kommun
fullmäktige 
2016-09-19 

2016:11 
KS 2016/0127 
2016-03-14 
KF § 2:19 

Möta barn på flykt 
(Ann-Christine Furustrand (S) 

Kommunstyrelsen / 
Ekonomienheten 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 

2016:12 
KS 2016/0128 
2016-03-14 
KF § 2:19 

Österåker vår gemensamma hembygd 
(Ann-Christine Furustrand (S) 

Kommunstyrelsen/ 
/ Kommunikationsenheten 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 

4 



ÖSTERÅKERS KOMMUN MOTIONSSTATISTIK 

Förteckning över MOTIONER som EJ slutbehandlats per 2016-08-15 
Enligt Kommunallagen 5 kap 33 § bör motioner beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

Dnr 
Upptagen i KF 

Ärende/ motion 
Inlämnad av 

Remitterad till Kommentarer Bedömd 
tidpunkt för 
behandling 

2016:13 
KS 2016/0129 
2016-03-14 
KF § 2:19 

Strategi för skolans digitalisering 
(Marie Wengse SÖ) 

Kommunstyrelsen, 
Skolnämnden 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 
Skolnämnden har 
behandlat ärendet 
2016-06-21, § 6:4 

2016:14 
KS 2016/0131 
2016-03-14 
KF § 2:19 

Praktikplatser inom offentlig förvaltning 
(Kristina Embäck (S) 

Kommunstyrelsen 
/Näringslivs- och 
utvecklingsenheten 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 

2016:15 
KS 2016/0132 
2016-03-14 
KF § 2:19 

Bygg äldre-mellan-boende NU! 
((Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S), Lars Frid (S) 

Kommunstyrelsen, 
Vård- och omsorgsnämnden 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 
Vård- och 
omsorgsnämnden har 
behandlat ärendet 
2016-06-21, § 6:11 

2016:16 
KS 2016/0133 
2016-03-14 
KF § 2:19 

Bygg fler LSS boenden 
((Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S), 
Lars Frid (S) 

Kommunstyrelsen, 
Vård- och omsorgsnämnden 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 
Vård- och 
omsorgsnämnden har 
behandlat ärendet 
2016-06-21, § 6:12 

5 



ÖSTERÅKERS KOMMUN MOTIONSSTATISTIK 

Förteckning över MOTIONER som EJ slutbehandlats per 2016-08-15 
Enligt Kommunallagen 5 kap 33 § bör motioner beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

Dnr 
Upptagen i KF 

Ärende/ motion 
Inlämnad av 

Remitterad till Kommentarer Bedömd 
tidpunkt för 
behandling 

2016:17 
KS 2016/0134 
2016-03-14 
KF § 2:19 

Placering av minderåriga i äktenskap 
(Peter Wihlner (SD) 

Kommunstyrelsen, 
Skolnämnden 

Bereds för 
behandling i 
Socialnämnden 

2016:18 
KS 2016/0135 
2016-03-14 
KF § 2:19 

Okad ersättning av s.k. ensamkommande barn i 
familjehem 
Peter Wihlner (SD) 

Kommunstyrelsen, 
Socialnämnden 

Bereds för 
behandling i 
Socialnämnden 

2016:19 
KS 2016/0204 
2016-05-23 
KF § 4:21 

Bättre balans i (o)valet av hemtjänsten 
(Marie Ende (S), Lars Frid (S) och Francisco Contreras 
(V) 

Kommunstyrelsen, 
Vård- och omsorgsnämnden 

Bereds för 
behandling i Vård-
och omsorgs
nämnden 

2016:20 
KS 2016/0206 
2016-05-23 
KF § 4:21 

T r äbyggnads s trategi 
Michael Solander (MP) 

Kommunstyrelsen / 
Samhällsbyggnads förvaltningen 

Bereds för 
behandling i 
Kommuns ty rels en 

2016:21 
KS 2016/0228 
2016-06-13 
KF § 5:20 

Passage över eller under väg 276 kring Runö 
Terrass 
Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) 

Kommunstyrelsen/ 
Samhällsbyggnads förvaltningen 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 

6 



ÖSTERÅKERS KOMMUN MEDBORGARFÖRSLAGSSTATISTIK 

Förteckning över MEDBORGARFÖRSLAG som EJ slutbehandlats per 2016-08-15 
Enligt Kommunallagen 5 kap 33 § bör medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väcktes. 

Dnr 
Upptagen i KF 

Ärende Remitterad till 
Slutgiltigt beslut av 

Kommentarer Bedömd 
tidpunkt för 
slutbehandling 

KS 2015/0400 
KF 2015-12-14 
KF § 9:39 

Medborgarförslag nr 19/2015 - Klätterställning till 
Österskärsskolan 

Remitterad till: 
Skolnämnden i samråd med 
Produktions förvaltningen, 
Kommunstyrelsen 

Slutgiltigt beslut av: 
Kommunstyrelsen 

Bereds för 
behandling i 
Kommunstyrelsen 
2016-08-29 
Skolnämnden har 
behandlat ärendet 
2016-05-17, § 5:7 

Kommun
styrelsen 
2016-08-29 

KS 2015/0418 
KF 2016-02-01 
KF §1:13 

Medborgarförslag nr 20/2015 -
Beachvolleybollhall till Skärgårdskommunen 
Österåker 

Remitterad till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
i samråd med 
Samhällsbyggnads
förvaltningen 

Slutgiltigt beslut av: 
Kultur- och fritidsnämnden 

Bereds för 
behandling i 
Kultur- och 
fritidsnämnden 

KS 2015/0429 
KF 2016-02-01 
KF § 1:13 

Medborgarförslag nr 21/2015 - Gratis broddar till 
pensionärer 65 + 

Remitterad till: 
Vård- och omsorgsnämnden 

Slutgiltigt beslut av: 
Vård- och omsorgsnämnden 
(efter hörande av kommunens 
pensionärsråd) 

Bereds för 
behandling i Vård-
och 
omsorgsnämnden 

0> 

V r° 



ÖSTERÅKERS KOMMUN MEDBORGARFÖRSLAGSSTATISTIK 

Förteckning över MEDBORGARFÖRSLAG som EJ slutbehandlats per 2016-08-15 
Enligt Kommunallagen 5 kap 33 § bör medborgarfÖrslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarforslaget 
väcktes. 

Dnr 
Upptagen i KF 

Ärende Remitterad till 
Slutgiltigt beslut av 

Kommentarer Bedömd 
tidpunkt för 
slutbehandling 

KS 2016/0071 
2016-03-14 
KF § 2:20 

MedborgarfÖrslag nr 2/2016 - Fler fritidsledare till 
Fältgruppen 

Remitterad till: 
Kultur- och fritidsnämnden 

Slutgiltigt beslut av: 
Kultur- och fritidsnämnden 
(efter samråd med 
produktions förvaltningen) 

Bereds för 
behandling i 
Kultur- och 
fritidsnämnden 

KS 2016/0092 
2016-03-14 
KF § 2:20 

MedborgarfÖrslag nr 3/2016 -
Konstsnöanläggning och/eller skidtunnel till 
Österåkers kommun 

Remitterad till: 
Kultur- och fritidsnämnden, 
Kommunstyrelsen 

Slutgiltigt beslut av: 
Kommunfullmäktige 

Bereds för 
behandling i 
Kultur- och 
fritidsnämnden 

KS 2016/0130 
2016-04-25 
KF § 3:23 

MedborgarfÖrslag nr 4/2016 — Anlägg en 
kommunal tennisplan i Margretelundsparken, 
Bergsättra 

Remitterad till: 
Kultur- och fritidsnämnden, 
Kommunstyrelsen 

Slutgiltigt beslut av: 
Kommunstyrelsen 

Bereds för 
behandling i 
Kultur- och 
fritidsnämnden 

KS 2016/0210 
2016-06-13 
KF § 5:21 

MedborgarfÖrslag 5/2016 - Reducering av 
hastighet i barntätt villaområde 

Remitterad till: 
Byggnadsnämnden 

Slutgiltigt beslut av: 
Byggnadsnämnden 

Bereds för 
behandling i 
Byggnadsnämnden 

2 



Öste rå I 
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 tjänsteudåtande daterat 2016-08-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag 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 
fmner att så är fallet. 

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Ekonomienheten 
- Kommunkansliet 

08-25. 

08-25. 

Justerandes signaturer ^—> !4i/~r Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-08-26 
Dnr KS 2016/0280 

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

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. 

Beslutsförslag 

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 2016-08-25. 

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

Bakgrund 
Sveriges arbetsmarknad och ekonomi behöver vara konkurrenskraftiga på den internationella 
marknaden vad gäller teknik och forskning. I en rapport från SKL - Sveriges kommuner och 
landsting - framgår att det kommer att finnas en stor brist på ingenjörer och lärare i Sverige de 
närmaste åren. Rekryteringsläget är särskilt problematiskt när det gäller grundskollärare och 
gymnasielärare i matematik, naturvetenskap och teknik. Efterfrågan i Sverige innebär att minst 30 
procent av eleverna skulle behöva läsa på natur - och teknikprogram i gymnasieskolan år 2020. 1 

Förvaltningens slutsatser 
Utvecklingsprogrammet för NO/ Teknik som drivs genom Pedagogcentrum under Skolnämnden, 
innehåller ett antal projekt riktade mot förskola och skola, som syftar till att väcka intresse och ge 
bra förutsättningar för fortsatta studier inom dessa områden, liksom kompetensutveckling och 
inspiration för lärare. Efter samråd med skolförvaltningen görs bedömningen att en särskild 
engångssatsning på NO/teknik i förskola och skola under innevarande budgetår ger bäst effekt 
genom att knytas till pågående utvecklingsprogram, inom Pedagogcentrum. Genom satsningen får 
Pedagogcentrum möjlighet att utöka befintliga aktiviteter och starta nya projekt inom 
NO/teknikområdet som kostnadsfritt kan nyttjas av samtliga förskolor och skolor i kommunen, 
vilket även bidrar till ökad likvärdighet. 

1 Elevers intresse för naturvetenskap och teknik i Sveriges kommuner, Rapport från SKL 2015 03 02 
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Tjäristeutlåtande 
ö Österåker 

Bilagor 
1. Utvecklingsprogram för NO/teknik, 

i-yÖlof Friman 
''mmundirektör 

08 25 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 
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0Österåker 
Pedagogcentrum 2016 08 25 

Utvecklingsprogram för NO/teknik 

1, Bakgrund 
Hela "Skolsverige" arbetar nu med att utveckla undervisningen i No/Teknik med syfte att 
förbättra elevernas kunskaper. Oberoende undersökningar visar att elevernas resultat 
försämrats de senaste åren. 

Sveriges arbetsmarknad och ekonomi behöver vara konkurrenskraftiga på den 
internationella marknaden vad gäller teknik och forskning. I en rapport från SKL - Sveriges 
kommuner och landsting - framgår att det kommer att kommer att finnas en stor brist på 
ingenjörer och lärare i Sverige de närmaste åren, till stor del beroende på stora 
pensionsavgångar. Rekryteringsläget är särskilt problematiskt när det gäller grundskollärare 
och gymnasielärare i matematik, naturvetenskap och teknik. Efterfrågan i Sverige innebär att 
minst 30 procent av eleverna skulle behöva läsa på natur - och teknikprogram i 
gymnasieskolan år 2020. 1 

SKL har i samverkan med Kungliga vetenskapsakademin och Sveriges ingenjörer 
uppmärksammat behovet av att höja kompetens och intresse inom naturvetenskap och 
teknik genom en satsning kallad KOOLT (Kompetensförsörjning och långsiktigt 
teknikintresse). 

Utöver KOOLT finns andra aktörer och satsningar som har gjorts runt om i landet, 
t ex Komtek som sedan 2009 bedriver kurser utanför skoltid för elever och 
fortbildning för pedagoger. 

Utvecklingsprogrammet för NO/ Teknik i Österåkers kommun innehåller ett antal 
projekt som syftar till att väcka intresse och ge bra förutsättningar för fortsatta 
studier inom dessa områden, liksom kompetensutveckling och inspiration för 
lärare. 

2. Underliggande projekt 
® Utreda möjligheter för Komtek, NTA ( naturvetenskap och teknik för alla) eller 

liknande satsning i kommunen för att öka intresse och kompetres inom NO/Teknik. 

1 Elevers intresse för naturvetenskap och teknik i Sveriges kommuner, Rapport från SKL 2015 03 02 



0 Österåker 
Pedagogcentrum 2016 08 25 

• "3 d classroom" för att från förskola till gymnasium ge en möjlighet för eleverna att på 
nya sätt ta till sig komplexa områden inom ämnen som teknik, matte, no - startas 
som ett pilotprojekt med 5 skolor. 

• Samarbete med Hans Persson (lärare, fortbildare och föreläsare) för att ge lärare 
pedagogiska verktyg och metoder. 

• Återbruk och miljöarbete via sökbara medel från skolförvaltningen för projektet "Jord 
till bord". 

• Utveckla NO/teknikämnet i de yngre åldrarna och utveckla Metodverkstan med 
material och metoder för att öka intresset i de yngre åldrarna. 

• Stödja ett nätverk med lärare inom området NO/ Teknik. 
• Programmering 
• Geek Girl Mini projekt för att öka intresset bland tjejer att hitta teknikämnet.2 

3. Syfte och mål 
Syftet med utvecklingsprogrammet NO/teknik i Österåker är att öka barn och elevers 
kunskap och intresse inom NO/teknik samt att bidra till ökad likvärdighet mellan skolorna och 
förskolorna genom övergripande satsningar på lång sikt. 

Genom fortbildning och stöd för pedagoger ska öka kvalitén i undervisningen öka och bidra 
till varierade och framgångsrika metoder för ökade resultat. 

Målet är att öka andelen behöriga till gymnasiet och intresset för vidare studier inom 
NO/teknikområdet. Programmet har också som mål att öka andelen tjejer som intresserar 
sig för vidare studier inom NO/teknik. 

Österåkers kommun ska också vara en attraktiv arbetsplats för pedagoger och deras 
möjligheter till fortbildning och utveckling ska stöttas genom utvecklingsprogrammet. 

2 Geek Girl Mini syftar till att unga tjejer ska lära sig mer om programmering och skapande med teknik, lära 
känna andra tjejer som delar ett sådant intresse och inspireras att överväga en IT-karriär. Den huvudsakliga 
målgruppen är tjejer i mellanstadieåldern. Projektet Geek Girl Mini drivs av Marie Gustafsson Friberger och 
Karin Nygårds, www.geekgirlmini.se 



Öste rå k 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

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 tjänsteudåtande 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 gnaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 

Tjänsteutlåtande 

Österåkers kommun 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
Handläggare: Melissa Feldtman 

Till Kommunstyrelsen 
Datum: 2016-08-26 
Dnr: MHN-2015-128-012 
Dnr: KS 2016/02. 

Extra satsningar på provtagning inom miljöområdet 2016 

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

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Tillstyrka en extra satsning om 200 tkr för provtagning och analyser av kemiska 

parametrar i ytvatten och sediment. 

Bakgrund 
EU kräver att samtliga v ätten förekomster i Sverige ska statusklassas utifrån ekologisk, 
kemisk och fysisk status var 6e år. Undersökning som kan utgöra underlag för 
bedömning av ekologisk status utfördes av samtliga sötvattenområden under 2009. I 
nuläget saknas underlag till fastställande av kemisk status varför bedömningar har 
gjorts utifrån expertudåtanden utan tillgång till mätningar och provtagningar som 
underlag. Tidigare har kemisk status fastställts som god i de fall då inga mätningar 
funnits. Samddigt får den kemiska statusen inte försämras utan att omedelbara 
åtgärder måste vidtas. Den fakdska statusen behöver utredas och fastställas för 
kommunens ska kunna prioritera eventuella åtgärder. 

Enhetens slutsatser 
Provtagning behöver utföras av kemiska parametrar udfrån misstänkta risker och för 
näringsämnesparametrar för att kunna följa upp ddigare provtagning utförd 2009. 
Miljö- och hälsoskyddsenheten gör ett prioriterat urval av vattenområden där risken 
för dålig status är stor och där människors hälsa kan påverkas via dricksvatten eller 
vid bad. För att kunna göra undersökningar i prioriterade ytvatten i havsvikar, sjöar 
och enstaka vattendrag behöver enheten extra satsning på analyser av ytvattnet och 
sedimenten. Provtagningen utförs av enhetens personal. Samtliga vatten och 
sediment analyseras för metaller och näringsämnen. Övriga analysparametrar väljs 
udfrån närliggande punktkällor. Med en budget om 200 tkr bedömer enheten att de 
20 mest prioriterade vattenområdena kan provtas i år. För att uppnå tillräckligt 

Miljö-och hälsoskyddsenheten | 184 86 Åkersberga | I el 08-540 813 00 | miljoskydd@osteraker.se | www.osteraker.se 
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kunskap om resterande vattenområden behövs ytterligare provtagning under 2017 
och kommande år. 

Provtagningsplanering 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 

[aria Lindström 
Miljö- och hälsoskyddschef 



b>H 
Bilaga Preliminärt planeringsunderlag för provtagning och analys av kemisk och näringsämnen i ytvatten och sediment 

Vattenförekomst, 

sjö, vattendrag, 

havsvik 

ID 
Typ av 

vattenförekomst 
Syfte Provtagning finns 

Dr.inRsion SE660228-164323 Sjö Akersstrom Österåker 0117 badplats, fritidsområde, avlopp 

Provtagning utförs 2 ggr per år 1 
nedströms läge av näringsämnen och 
tungmetaller inom Åkersströmmens 
miljöövervakningsprojekt 

Garnsviken SE660018 163987 Sjo Akersström Vallentuna - 0115, Österåker - 0117 
Kontroll av främst näringsämnen, metaller 
och bekämpningsmedel, både gamla och 
moderna. 

Ytvatten kontrolleras månadsvis i 
Åkerssirommens 
mtljoovervakningsområde 

SE660018 163987 Sjo Akersström Vallentuna - 0115, Österåker - 0117 
Kontroll av främst näringsämnen, metaller 
och bekämpningsmedel, både gamla och 
moderna. 

Ytvatten kontrolleras månadsvis i 
Åkerssirommens 
mtljoovervakningsområde 

Galnan SE593080-184500 Kust Till annat land Österåker - 0117 

Kvrkfiarden SE592600-181135 Kust Till annat land Vaxholm - 0187. Österåker - 0117 Känslig vik, utsläpp reningsverk, jordbruk 

SKWF tog prover varannan månad 
2015 for salinitet, temp, densitet, syre, 
sulfid, fosfatfosfor, totalfosfor, 
ammomumkvave, nitrit*nitratkvave, 
totalkväve, kisel 

SE592600-181135 Kust Till annat land Vaxholm - 0187. Österåker - 0117 Känslig vik, utsläpp reningsverk, jordbruk 

SKWF tog prover varannan månad 
2015 for salinitet, temp, densitet, syre, 
sulfid, fosfatfosfor, totalfosfor, 
ammomumkvave, nitrit*nitratkvave, 
totalkväve, kisel 

SE661084-165433 Sio Kustområde Norrtälje - 0188, Österåker - 0117 Känslig sjö 

Liustero Linanas, norra SE660014-165370 Grundvatten 
O i södra 
Östersjön 

Österåker 0117 
Risk för höga naturliga halter tungmetaller 
bly, arsenik, uran, nickel och koppar i 
berggrunden 

SE660014-165370 Grundvatten 
O i södra 
Östersjön 

Österåker 0117 
Risk för höga naturliga halter tungmetaller 
bly, arsenik, uran, nickel och koppar i 
berggrunden 

Liustero Lmanas, södra SE659932-165354 Grundvatten 
O i södra 
Östersjön 

Österåker - 0117 
Risk för höga naturliga halter tungmetaller 
bly, arsenik, uran, nickel och koppar i 
berRgrunden 

SE659932-165354 Grundvatten 
O i södra 
Östersjön 

Österåker - 0117 
Risk för höga naturliga halter tungmetaller 
bly, arsenik, uran, nickel och koppar i 
berRgrunden 

Loharadsåsen-Kusboda SE661181-165407 Grundvatten Kustområde Norrtälje - 0188. Österåker - 0117 SE661181-165407 Grundvatten Kustområde Norrtälje - 0188. Österåker - 0117 

loån SE660765-165626 Vattendrag Kustområde Österåker - 0117 

Loån (mellan Largen och 
SE660998-165539 Vattendrag Kustområde Norrtälje - 0188. Österåker - 0117 

loån (mellan Tärnan och 
SE660656 164842 Vattendrag Kustområde 

Norrtälje - 0188, Vallentuna - 0115. 
Österåker 0117 Vircnj 

SE660656 164842 Vattendrag Kustområde 
Norrtälje - 0188, Vallentuna - 0115. 
Österåker 0117 

Loån (mellan Viren och 
SE660884 165506 Vattendrag Kustområde Österåker 0117 Kontroll kring Vira bruk i damm endast MIFO 1 utförd av Ist 

losiön) 
SE660884 165506 Vattendrag Kustområde Österåker 0117 Kontroll kring Vira bruk i damm endast MIFO 1 utförd av Ist 

Möia vasterfiärd SE592500-185000 Kust Till annat land Varmdö - 0120, Österåker - 0117 SE592500-185000 Kust Till annat land Varmdö - 0120, Österåker - 0117 

Norrfjärden sek namn SE593300-183600 Kust Till annat land Österåker - 0117 
Kontroll norr om Ljusterö färjelage vid 
Ostanå för fd såg, fd slottsträdgård, fd 
kvarn, fd smedja 

SE593300-183600 Kust Till annat land Österåker - 0117 
Kontroll norr om Ljusterö färjelage vid 
Ostanå för fd såg, fd slottsträdgård, fd 
kvarn, fd smedja 

Sandofiarden SE592280-183550 Kust Till annat land Varmdo - 0120, Österåker - 0117 SE592280-183550 Kust Till annat land Varmdo - 0120, Österåker - 0117 

Skatfiarden SE593460-184890 Kust Till annat land Norrtälje - 0188. Österåker - 0117 SE593460-184890 Kust Till annat land Norrtälje - 0188. Österåker - 0117 

SE592400 180800 Kust Till annat tand 
Danderyd - 0162. Lidingö - 0186. Taby -
0160, Vaxholm - 0187, Österåker - 0117 

Kontroll nedströms Ullnaån och 
Hagernasvlken fd flygflotilj. 

Borde finnas regional provtagning 
utförd. Kolla upp) SE592400 180800 Kust Till annat tand 

Danderyd - 0162. Lidingö - 0186. Taby -
0160, Vaxholm - 0187, Österåker - 0117 

Kontroll nedströms Ullnaån och 
Hagernasvlken fd flygflotilj. 

Borde finnas regional provtagning 
utförd. Kolla upp) 

3E593500-190000 Kust Till annat land 
Norrtälje - 0188. Varmdo - 0120, 
Österåker - 0117 3E593500-190000 Kust Till annat land 
Norrtälje - 0188. Varmdo - 0120, 
Österåker - 0117 

Säbwik SE592600-181600 Kust Till annat land Vaxholm - 0187, Österåker - 0117 

Undersökt i samband med planarende 
för Saby marina 2014 for metaller och 
TBT 

T-.ill.iveT SE592605 182310 Kust Till annat land 
Vaxholm 0187, Varmdo - 0120. 
Österåker - 0117 

Behov av kontroll nara utslappspunkt vid 
kanalmynning och dagvaltenutslapp 

SKWF tar prover varje månad for 
salinitet, temp, densitet, syre, 
fosfatfosfor, totalfosfor, 
ammomumkvave, nitrit*nitratkvave. 
totalkvave, kisel. kolif bakt, e-coli. 



SE592640-184500 Kust Till annat land Varmdö - 0120. Österåker - 0117 

Tarnan SE660688 164478 Sjo Kustområde Vallentuna - 0115. Österåker -0117 

Ullnasion SE659706-163325 Sjo Kustområde 
Taby - 0160. Vallentuna - 0115, 
Österåker 0117 

Ullnatippen, golfbanan, dumpning 
bekämpningsmedel, fd kvarn. 

Ullnaån SE659587-163320 Vattendrag Kustområde Taby - 0160, Österåker - 0117 Nedströms deponi, golf, rydbokrossen mm 
Matningar utförs som cgenkontroll for 
Rydbokrossen i uppströms och 
nedströms lage for metaller. 

Virpn SE660887 165449 Siö Kustområde Österåker 0117 Kontroll uppströms Vira bruk 

Västra Saxarfiärden SE592650-182815 Kust Till annat lund Varmdo - 0120, Österåker -0117 Sediment utanför Flaxenviks fd oljehamn 

Yxlaområdet SE593750-184900 Kust Till annat land Norrtälje - 0188, Österåker - 0117 

Åkerstrommen-Åkers 
kanal 

SE659873-164072 Vattendrag Akersstrom Österåker 0117 

matning utförd vid slussholmen 201S 
av metaller och PAH. Matning av 
sediment och ytvatten vid 
jarnvagsombyggnad 2008 och vid 
Östra kanalstaden 2014 

Östra Saxarfiarden SE592790-183000 Kust Till annat land Varmdo - 0120, Österåker - 0117 

Overbvfiärden SE592575-181770 Kust Till annat land Vaxholm - 0187, Österåker -0117 

Losjon SjO Nedströms kontroll av Vira bruk 

Skircn Stö Känslig sjo. dricksvattentakt tungmetaller och kem 

S|o Dricksvattentakt utökad kontroll 

Stortrask. Ingmarso Sjö 
Dricksvattentakt, kallsjö, behov av VA 
utbyggnad 

Inre Edsviken. Ljustero Havsvik Fd deponi, fd handelsträdgård, fd fartygslcd delvis 

Satterfjarden Innesluten havsvik 
Screening av ytvatten utförd vid 
badplats sommaren 2016 

Stcnsvikssundet. 
Ljustero 

Havsvik 
Kontroll av ytvatten och sediment 
nedströms flera MIFO objekt 

planeras for Ramsmora varv 

Osbyfjarden, Ljustero Innesluten havsvik 
Återkommande uppgrumling vid tömning 
av septic 

Valsjon Sjo 
Kreosoler kontrollerade sommaren 
2015 vid badplats 

Tunafjarden, nedströms 
Ijtrintomning och Åkors 
kanal 

Havsvik 
återkommande utsläpp dagvatten med 
avlopp och matning nedströms 
Åkersstrommenprojektet 

Jamfor med mätpuntker i Prastfjärden 
och Smedbyån i Åkersstrommens 
miljöövervakning. Mätning utförd i 
ytvatten och sediment vid 
vattenarbeten vid Östra kanalstaden. 
Matning utförd vid ombyggnation av 
järnvägsbro i sediment. 
Sedimentundersokning i Tunaviken 

Kyrksjon, Ljustero Sjo 
långvarig fd avsloppsutsläpp från Mellansjö 
reningsverk, badsjö inom 
fortatningsområde, begravningsplats. 

Eventuella mätningar i MKB vid 
utbyggnad innan omdragmng 

Oyviken Havsvik 

Marina, forkoppnng. lagring av impregnerat 
tra, verkstäder, avloppsutslapp från 
Dyviksbruks samfällighetsområde 

Tillsyn MIFO fas 2 2016 for 
tungmetaller och TBT 

Bosjon Sjo 
Nedströms Brännbacken deponi. flygplats 
med risk för bekämpningsmedel, 
båtuppstallnmg, såg. stall och jordbruk 

Recipientundersökning utförd för 
lakvatten 201S-2016 

Stromsjön Sjö 
Nedströms Brannbacken deponi, flygplats 
med risk for bekämpningsmedel, 
båtuppställning, såg, stall och jordbruk 

Recipientundersökning utförd för 
lakvatten 2015-2016 

Långsjon Sjo Nedströms Åkers-Åsattra industriområde. 

Kvarnsjon Sjo 
Narhggande misstankta fororenade 
områden 

Saknas 

Katthavet, uppströms Våtmarkssjo 
Nedströms Harsbacka och Isättra 
oljebergrum och en fd smedja 

Saknas 

Prastfjarden Sjo 
Nedströms Garnsviken och Smedbyåns 
industriområden, åkerbruk och gödsel 

Solbergasjon Sjo 
Nedströms fd tjarfabrik. avrinning från hela 
Nyhagen och Skargårdsstaden, avrinning 
från 276 

Saknas 



Österåke 
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 tjänsteudåtande daterat 2016-06-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag 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 



Ordförandeförslag 

0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-06-15 
Dnr KS 2016/0126 

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

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19 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. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 10/2016 besvarad med hänvisning till att kommunen sedan 2013 vad beträffar 
snöröjningen redan prioriterar först gång- och cykelvägar, därefter bussgator och sedan alla 
lokalgator. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2016-06-01 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Ann Erlandsson 

Datum 2016-06-01 
Dnr KS 2016/0126 

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

Sammanfattning 
l\n motion är vitcki pä Kommun fullmäktige 2016-013- (4, § 2:19 "jiimst.iilld snöiöjnmg" av Ann-
Christine Furustrand (S), föreslås att Österåkers kommun inför jämställd snöröjning (att man plogat 
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. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
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. 

Bakgrund 
En motion om att införa jämställd snöröjning har inkommit och modonären hänvisar till att, 
statistiskt sett kör fler män än kvinnor bil emedan kvinnor i högre utsträckning går eller åker 
kollektivt. Dessutom är det lättare för en bil att ta sig fram i några centimeters snö, än för någon 
som går med barnvagn eller rullator. Det finns även beräkningar som visar att kostnader för 
halkolyckor är fyra gånger högre än kostnaderna för vinterväghållning för samhället. 

Förvaltningens slutsatser 
I Österåkers kommun har Äkersberga centrum, gång- och cykelvägar högsta prioritet när clet gäller 
snöröjning och därefter kommer bussgatorna och sedan alla lokalgator. Finns att läsa på 
kommunens hemsida samt i bifogad tabell med startkriterierna, ett utdrag från avtalet för 
vinterunderhåll. Detta upphandlades 2013. 

Bilagor 
1. Motion nr 10/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Jämställd snöröjning, 2016-02-22. 
2. Utdrag från avtal gällande vinterunderhåll, Österåkers kommun, 2013-10-15. 

Kent Gullberg AHna Anderman 
Samhällsbyggnadschef Väg- och trafikchef 
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Social d e mak ra te r 2018 ~Ö3~ I ö 

D.nr: 
Åkersberga den 22 februari 2016 mjicm~iö6 11J 

Jämställd snöröjning 
Ett sätt att förbättra jämställdheten är att ta med aspekten när det gäller snöröjning. Generellt 
satsar kommuner mest på gator och vägar för att biltrafiken ska komma fram, men efter det att 
Karlskoga införde jämställd snöröjning och vände de på ordningen och röjde först på gång- och 
cykelvägar har många kommuner följt efter. I Stockholms län har ett antal kommuner redan inför 
jämställd snöröjning, bland annat Stockholm, Huddinge och Norrtälje. 

Statistiskt sett kör fler män bil medan kvinnor i högre utsträckning går elleråker kollektivt. Dessutom 
är det lättare för en bil att ta sig fram i några centimeters snö än för någon som går med barnvagn 
eller rullator. Det finns även beräkningar som visar att kostnader för halkolyckor är fyra gånger högre 
än kostnaderna för vinterväghållning för samhället. 

Motbakgrund av ovanstående yrkar vi följande: 

Att Österåkers kommun inför jämställd snöröjning (att man plogar först för oskyddade 
trafikanter) där kommunen är väghållare. 

För socialä' lemokrate 

itu 
Ann-Christine Furustrand 
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0 Österåker 
Tabell 1 

Start kriterium och färdigstäifandetider för snöröjning och halkbekämprting. 
För alla snöröjningsobjekt är riktlinjen att de ska vara färdigställda kl.05:30 alla vardagsdygn samt 07:30 alla helgdygn under 
entreprenadtiden.För gator/vägar inom kategori 1 (markerade med rött på karta 1 och 2) ska startkriterium och färdigställandetider gälla alla 
dagar. 

SNÖRÖJNING HALKBEKÄMPNING 

Stairtkriterser Tidsrymd Start kriterier FärdigstäMt inom j 
Torr snö Blöt snö Snöröjning Färdigställandetid * Förebyggande 

FärdigstäMt inom j 

Kategori 1 
(Röd färg på karta 1 och 2.) 
Får saltas. 

5 cm Scm 3h Idygn Vid halkrisk 3h 

Kategori 2 
(Gul färg på karta 1, 2 och 3) 
Får inte saltas. 

Scm 3 cm 8h** Idygn Vid halkrisk 6h 

Kategori 3 
(Grön och lila färg på karta 1, 2 och 3). 
Även torget vid särskilda fall. 

3 cm 3 cm 3h 2dygn Vid halkrisk 3h 

Startkriterierna gäller löpande dygnet runt för Kategori 1, alla dagar i veckan. 

Startkriterierna för övriga kategorier gäller löpande mellan kl.05:30 och 23:00. 
* Färdigställandetid avser den tid då extra åtgärder, utöver snöröjningen för att säkerställa god trafiksäkerhet, ska vara klar. 
Det är kompletterande snöröjningsinsatser för att öppna och bredda upp, flytta eller kapa snöhögar och vallar i korsningar m.m. ^ 

** Undantag är specifika vägar till skolor, se Kravspecifikationen, Snöröjning, Kategori 2. 7~~ 
s 

r* 
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VSjfy Socialdemokraterna 

ötrnAious Ämuw 
KOA4MUNSTVRIL8EN 

2016 '03' I 0 
FHAMTIDSPARriET i ÖSTERÅKER 

Åkersberga den 22 februari 2016 
D.nr: 
2016/017/;-IM Cl) 

Jämställd snöröjning 
Ett sätt att förbättra jämställdheten är att ta med aspekten när det gäller snöröjning. Generellt 
satsar kommuner mest på gator och vägar för att biltrafiken ska komma fram, men efter det att 
Karlskoga införde jämställd snöröjning och vände de på ordningen och röjde först på gång- och 
cykelvägar har många kommuner följt efter. I Stockholms län har ett antal kommuner redan inför 
jämställd snöröjning, bland annat Stockholm, Huddinge och Norrtälje. 

Statistiskt sett kör fler män bil medan kvinnor i högre utsträckning går eller åker kollektivt. Dessutom 
är det lättare för en bil att ta sig fram i några centimeters snö än för någon som går med barnvagn 
eller rullator. Det finns även beräkningar som visar att kostnader för halkolyckor är fyra gånger högre 
än kostnaderna för vinterväghållning för samhället. 

Motbakgrund av ovanstående yrkar vi följande: 

Att Österåkers kommun inför jämställd snöröjning (att man plogar först för oskyddade 
trafikanter) där kommunen är väghållare. 

För socialdemokraterna 

Ann-Christine Furustrand 


