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Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X 
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 
M Johan Boström X 
M Hampe Klein X 

L Jenny Nordström X §§ 10:16- 10:18 
Conny S. §§ 10:16 -

10:18 
C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 
S Anas Abdullah X 
S Mats Larsson X 

RP Roger Johansson X 
MP Michael Solander X 
V Andreas Lennkvist Manriquez X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 
M Conny Söderström X §§ 10:16- 10:18 

M Christina Funhammar X 
M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 
S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 
MP Jonas Jonsson X 

Övriga närvarande Funktion 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 
Katarina Leinar Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 
Helena Cronberg Kommunikationschef 
Charlotte Hedlund Översiktsplanerare 
Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 
Peter Wihlner (SD) Adjungerad 
Fredrik Zethrasus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 10:1 

Upprop, fastställande av dagordning och närvarorätt 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Dagordningen fastställs enligt nedan. 

2. Peter Wihlner (SD) ges närvarorätt vid Kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-26 och 
vid Kommunstyrelsens sammanträde framöver under mandatperioden 2015 - 2018 då 
Lennart Ljungqvist (SD) inte närvarar. 

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

Ärende som utgår 
Ärende 10, Ansökan om kommunal borgen, Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) Hacksta 
2:151 utgår. Tidigare nummer 11 blir nummer 10, osv. 

Ärende som tillkommer 
Nytt ärende Utökning av trygghetsskapande åtgärder under hösten 2016 blir nummer 19 på 
dagordningen. 

Närvarorätt 
Peter Wihlner (SD) föreslås ges närvarorätt vid Kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-26 
och vid Kommunstyrelsens sammanträden framöver under mandatperioden 2015 — 2018 då 
Lennart Ljungqvist (SD) inte närvarar. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 10:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras 
senast fredagen den 30 september 2016, kl. 13.00, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast fredagen den 30 september 2016, kl. 13.00, kommunkansliet. 

Information 
Kristina Lindqvist, Roslagsvatten och Towe Ireblad, konsult, informerar om arbetet med den 
nya avfallstaxan. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §10:3 Dnr. KS 2016/0219 

Österåkers kommuns remissvar på Trafikförsörjningsprogram för 
Stockholms län 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Österåkers kommuns remissvar angående Trafikförsörjningsprogram för 
Stockholms län enligt gemensam skrivelse från Stockholm Nordost (STONO). 

Reservation 
Michael Solander (MP) lämnar en skriftlig reservadon 
Vi ser fram emot att få ett reviderat program med skarpa mål för kollektivtrafikens utveckling. 
Det allra viktigaste övergripande målet, är det om kollektivtrafikens andel av de motoriserade 
resorna. Ökad kollektivtrafikandel är en förutsättning för att vi ska nå både klimatmålen och 
framkomlighetsmålen för trafiken i Stockholmsregionen. 
I det förslag som nu går ut på remiss så är detta mål baserat på en annan metod än tidigare, 
och nuläget och målen är därför inte direkt jämförbart med tidigare undersökningar och mål. 
Det är ytterst problematiskt. För att kunna följa, utvärdera och styra, så krävs kontinuitet i 
mätbara underlag. 
Denna problematik nämns överhuvudtaget inte i det utskickade förslaget. 
Miljöpartiets målsättning udfrån ddigare mätmetod kvarstår. Vi vill se en ökning av 
kollektivtrafikandelen med 5 procentenheter till 2020, och med 20 procentenheter till 2030. 
Exakt hur dessa mål ska konverteras till den nya mätmetoden, får vi återkomma till inför 
antagandet av trafikförsörjningsprogrammet. 
P^n mycket viktig faktor för att målen om kollektivtrafikandelarna ska nås, är restidskvoten. 
Miljöpartiet anser att ett mål på 1,9 är otillräckligt, vi föreslår därför att målet ska vara 1,5. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fått en remiss från Trafikförvaltningen med förslag till 
Trafikförsörjningsprogram som beskriver kollektivtrafikens önskvärda utveckling i regionen. 
Österåkers kommun har tillsammans med STONO tagit fram ett yttrande som utgör vårt svar 
på remissen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 8:3. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-09-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna Österåkers kommuns remissvar angående Trafikförsörjningsprogram för 
Stockholms län enligt gemensam skrivelse från Stockholm Nordost (STONO). 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

/5fcF 
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Michael Solander (Ml5) yrkar på tillägg i sidan två i yttrandet från STONO, under rubriken 
Övergripande mål: Ökat kollektivt resande innebärande att nuvarande lydelse "... ökning av 
kollektivtrafikens marknadsandel med 2,5 % till år 2020. Ambitionen fram till år 2030 bör 
emellertid vara betydligt högre..." ersätts med "... en ökning av kollektivtrafikandelen med 5 
procentenheter till 2020, och med 20 procentenheter till 2030..." 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Michael Solanders (MP) yrkande 
och finner att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Michael Solanders (MP) yrkande 
röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 11 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-09-26, § 10:3 

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 11 2 -

Mr 
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KS § 10:4 Dnr. KS 2016/0137 

Österåkers kommuns remissvar på En klimat- och luftvårdsstrategi 
för Sverige 

Kommunstyrelsens beslut 

Tillstyrka förslagen i Miljömålsberedingens delbetänkande SOU 2016:47 med följande 
synpunkter: 

1. Förväntningarna på kommunerna är stora att inom ramen för befintlig verksamhet och 
regelverk sätta ett ökat fokus på klimat- och luftvårds frågor samtidigt som vi ska öka farten i 
bostadsbyggandet och göra plats för flera kommuninnevånare. För att stötta arbetet och 
snabbt åstadkomma förändringar behöver kommunerna få tillgång till ekonomiskt stöd för 
kompetensförstärkning och metodutveckling. 

2. Kommunen efterfrågar en tydlig nationell och regional vägledning för hur klimatfrågan kan 
hanteras inom samhällsplanering och trafikplanering, men också för att hitta enhetliga 
metoder för beräkning och uppföljning. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade i december 2014 att ge Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå ett 
klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik. 
Uppdraget redovisas i två betänkanden, varav det första omfattade ett förslag till klimatlag, 
inrättande av ett klimatpolitiskt råd och antagande av reduktionsmål för 2045. Remissen 
avseende den första delen av betänkandet besvarades av kommunstyrelsen genom protokoll 
från PLAU § 5:12. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 8:4. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-08-31. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande 
Tillstyrka förslagen i Miljömålsberedingens delbetänkande SOU 2016:47 med följande 
synpunkter: 
1. Förväntningarna pä kommunerna är stora att inom ramen för befintlig verksamhet och 
regelverk sätta ett ökat fokus på klimat- och luftvårds frågor samtidigt som vi ska öka farten i 
bostadsbyggandet och göra plats för flera kommuninnevånare. För att stötta arbetet och 
snabbt åstadkomma förändringar behöver kommunerna få tillgång till ekonomiskt stöd för 
kompetensförstärkning och metodutveckling. 
2. Kommunen efterfrågar en tydlig nationell och regional vägledning för hur klimatfrågan kan 
hanteras inom samhällsplanering och trafikplanering, men också för att hitta enhetliga 
metoder för beräkning och uppföljning. 
Forts. 

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

Expedieras 
- Regeringskansliet, Miljömålsberedningen 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 
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KS §10:5 Dnr. KS 2016/0174 

Österåkers kommuns remissvar över förslag till RUFS 2050 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Stockholm Nordosts remissvar angående den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

2. Godkänna Österåkers kommuns kompletterande synpunkter angående den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

Reservation 
Michael Solander (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, är på samråd. Planen 
ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen. Stockholms 
läns landsting ansvarar för arbetet med att ta fram planen. I stora drag utgår samrådsförslaget 
från gällande plan, RUFS 2010. Stockholm Nordost, STONO, har tagit fram ett gemensamt 
remissvar och kommunen har sammanställt kompletterande synpunkter i ett skriftligt 
remissvar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 8:5. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-09-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Godkänna Stockholm Nordosts remissvar angående den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. 
2. Godkänna Österåkers kommuns kompletterande synpunkter angående den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

Michael Solander (MP) yrkar följande 
Miljöpartiet de Gröna är till stor del positiva till det samråds förslag om RUFS 2050 som 
förvaltningen presenterar. De övergripande målen, som i mycket är desamma som i RUFS 
2010 anser vi formulerar en bra vision för en framtida Stockholmsregion. För Miljöpartiet är 
det dock av stor vikt att RUFS 2050 inte stannar vid att vara ett dokument som beskriver en 
framtidsvision. Istället är det avgörande för oss att arbetet framåt fokuseras kring att samla alla 
landstingets verksamheter, länets kommuner, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer 
kring vår gemensamma vision. 
Vi hoppas också att fä se en tydlig koppling mellan mål och åtgärder för att uppnå dessa mål. 
Forts. 

Justerandes signaturer J Utdragsbestyrkande 

/nr 
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Miljöpartiet anser det fortfarande olyckligt att de två strukturbilderna innehåller dagsaktuella 
frågor, exempelvis bevarande eller inte av Bromma flygplats eller byggande av Ostlig 
förbindelse, som egentligen inte har tydlig koppling till scenarierna och därför riskerar att 
skymma sikter kring vilken övergripande utveckling länets aktörer vill se. Vi anser även att det 
måste vara RUFsens roll är att styra mot en önskvärd gemensam utveckling och att 
kommunerna med hjälp av samrådsförslaget därför borde få resonera om positiva eller 
negativa aspekter av de två scenarierna istället för att behöva ta ställning för ett enskilt 
scenario. 
En klimatneutral Stockholmsregion 
Målet om en klimatneutral region är en överlevnads fråga där vi även visar att vi är beredda att 
ta vårt ansvar för planetens fortlevnad. Vi är därför positiva till att RUFS 2050 höjt 
ambitionerna på klimatområden till att matcha internationella och nationella målsättningar. Vi 
är också positiva till att konsumtionsperspektivet tas upp. Däremot är det tydligt att flertalet av 
de mål som nämns i RUFS 2050 antingen är för alltför oambitiösa eller för vaga. Exempelvis 
behöver målet gällande sänkning av de direkta utsläppen till 2030 vara betydligt mer ambitiöst. 
Vi saknar även beskrivning om vilka konkreta åtgärder som behöver göras för att uppnå de 
uppsatta målen. Målen riskerar på det sättet att förbli mål utan genomförande. 
När det gäller hantering av klimatförändringar så är beskrivningen av riskerna och regionens 
sårbarhet vid ett förändrat klimat inte tillräckligt väl beskrivna. Tidigare undersökningar från 
länsstyrelsen visar att många kommuner i Stockholms län helt saknar risk- och 
sårbarhetsanalyser och endast ett fåtal har avsatt pengar för att hantera dessa risker. Här måste 
RUFS vara tydlig med vad som förväntas av kommuner och andra aktörer när det gäller att 
hantera konsekvenserna av ett förändrat klimat. 
För Miljöpartiet är det välkommet att båda strukturbilderna tydligt visar att det är möjligt att 
uppnå bevarande av de gröna kilarna. Landstinget behöver dock ta en aktiv roll i att samordna 
kommunerna kring bevarandet av de gröna kilarnas fysiska struktur och ekosystemtjänster. 
Det är utifrån samrådsförslaget svårt att bedöma konsekvenserna när det gäller bevarandet av 
ekosystemtjänster. Därför är det nödvändigt att RUFS har en högre ambition än att det ska 
etablera en mellankommunal samverkan gällande gröna kilar. RUFS skulle även behöva ta ett 
tydligt grepp kring hur ev målkonflikter kring förtätning och frågor som tillgång till tätortsnära 
natur ska hanteras. 
När det gäller blåstrukturen så ska enligt lag hänsyn tas till EUs vattendirektiv om 
miljökonsekvensnormerna, exempelvis att uppnå god ekologisk och kemisk status. Vi saknar 
formuleringar kring detta i förslaget. Vi ser brister på konkreta mål och delmål som pekar på 
behovet av att uppmärksamma vattenfrågorna i kommande planering. 
En fossilfri Stockholmsregion 
Den samlade konsekvensbeskrivningen av samråds förslaget är tydlig med att om regionen år 
2050 ska vara utan klimatpåverkan kommer svåra val att behöva göras vad gäller framtida 
investeringar i transportsystemet redan i närtid. Tyvärr framgår detta inte tydligt i 
samrådsförslaget. Det saknas prioriterade åtgärder som stödjer ökad kollektivtrafikandel, det 
vill säga i praktiken åtgärder som minskar biltrafiken. En av RUFS tydligaste uppgifter inom 
detta område behöver vara att peka ut en riktning när det gäller att hantera de 
intressekonflikter som uppstår kring hur och vad som ska prioriteras när det kommer till 
utbyggd infrastruktur. Konsekvensbeskrivningen pekar tydligt pä att de beslut som är fattade 
idag kommer innebära en öka biltrafik i närtid. 
Den pekar även pa att det är osäkert om de delmål som finns uppsatta kring minskad 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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klimatpåverkan till 2030 ens är möjliga att uppnå. Om vi ska uppnå minskad klimatpåverkan 
och ökad kollektivtrafikandel i framtiden måste alla aktörer vara tydliga med att det är 
investeringar i kollektivtrafik vi prioriterar. 
När det gäller att minska klimatpåverkan från väginfrastrukturen finns en stor utmaning i att 
hantera de faktorer som vi själva inte har rådighet över. Frågor som effektivisering i 
vägtrafiken i och med ökad automatisering, trängselavgifterna, utbyggnad av laddinfrastruktur, 
tankställen för biobränslen som biogas och HVO ligger helt eller delvis utanför landstingets 
kontroll. Detta pekar återigen på nödvändigheten av att RUFS verkligen samlar alla relevanta 
aktörer bakom en gemensam målbild. RUFS bör även tydligare peka ut möjligheterna att 
effektivisera infrastrukturen genom att med ökad digitalisering minska behovet av fysiskt 
resande. Det finns även anledning att ifrågasätta huruvida satsningar på ökad flygtrafik ska 
vara prioriterat utifrån möjligheten att uppnå en klimatneutral region. 
Lösa bostadsbristen 
Den akuta bostadsbristen är en av regionens stora utmaningar. RUFS 2050 har en viktig 
uppgift att peka ut en riktning för hur en växande storstadsregion ska kunna bostadsförsörjas. 
Behovet av antalet nya bostäder utgår från länsstyrelsens beräkningar som gjordes 2012. Det 
är miljöpartiets åsikt att denna beräkning är inaktuell och att spännet mellan 9000-16000 är för 
lågt satt. Snarare bör RUFS 2050 utgå från Boverkets senaste rapport som visar på behovet av 
att ca 18 700 bostäder per år byggs i Stockholm fram till 2025. 
Landstinget behöver även ta på sig en aktiv roll i att samordna kommuner samt driva pä 
frågan om ökat bostadsbyggande. 
Det är av stor vikt att alla kommuner tar sitt ansvar i detta avseende. 
Som nämnt ovan är det positivt att samrådsförslaget strukturbildsanalyser visar att det är 
möjligt att tillföra de volymer av ny bebyggelse som behövs utan att grönstrukturen påverkas. 
Det är viktigt att RUFS blir tydligt vägledande i denna fråga och att alla aktörer anammar den 
tydliga målbilden om att förena högt bostadsbyggande med bevarande av gröna kilar. 
En förtätning av regionen innebär naturligtvis både utmaningar och möjligheter för samtliga 
som bor i regionen idag samt de som flyttar in. Hantering av frågor så som buller och luft 
behöver lyftas in i RUFS. Det saknas idag i samrådsförslag mål, delmål och förhållningssätt 
kring hur vi minskar exponering för detta samt hur vi undviker att bostäder byggs i dåliga 
lägen 
Stockholmsregionen som nationell och internationell utvecklingsmotor 
Stockholmsregionen är och ska vara en region med stor kontakt till omvärlden. En av vår 
största konkurrensfördel är just vår höga grad av internationalisering. Stockholmsregionen är 
även en viktig utvecklingsmotor för våra omkringliggande regioner men även för resten av 
landet. För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta utvecklas är bildandet av region en 
central fråga. RUFS bör därför på ett tydligare sätt belysa både hur en regionbildning och 
överflyttning av det regionala tillväxtuppdraget från länsstyrelse till landsting påverkar 
Stockholmsregionen. 
Näringslivets och civilsamhällets roll för utveckling av regionen berörs alltför knapphändigt i 
samråds förslaget. Stockholmsregionen benämns idag som en ledande region för etablerandet 
av nya företag. Ryktet om Stockholm som ett kluster för start-up företag är spritt över hela 
världen. RUFS bör därför tydligare benämna hur regionens aktörer kan agera för att små, 
medelstora och nya företag ges möjlighet att utvecklas. Att kulturens roll som både skapare av 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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regionutveckling och som sammanhållande kraft i samhället nämns i samråds förslaget ser vi 
som positivt. 
Under de senaste åren har vi sett att flera företag inom högspecialiserade områden, ex 
läkemedel drar ner sin verksamhet eller flyttar från Stockholm. Mer fokus skulle behöva läggas 
pa hur Stockholmsregionen kan vända denna utveckling genom satsningar på högre utbildning 
och skapandet av sk kunskapskluster. 
En sammanhållen region 
Miljöpartiet delar uppfattningen i konsekvensbeskrivningen av att samråds förslaget som sin 
helhet styr mot en mer jämlik och sammanhållen region. Att minska klyftorna i samhället och 
genomföra aktiva åtgärder för att minska segregation, diskriminering, skillnader i hälsa är av 
stor betydelse för att skapa ett län som håller ihop. Vi delar dock även bedömning att 
kopplingen mellan de övergripande resonemangen i RUFS 2050 kring en mer jämlik region 
och de uppsatta delmålen till vissa delar brister. Stockholms läns landsting har, inte minst 
utifrån sin roll som utförare av hälso- och sjukvård ett enormt viktigt uppdrag inom detta 
område. Från Miljöpartiets sida efterlyser vi mer socioekonomiska analyser för att ge kunskap 
kring hur den fysiska strukturen påverkar social hållbarhet. 
Michael Solander (MP) 

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

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 11 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Stockholm Nordost (STONO) 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

ner 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-09-26, § 10:5 

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 

11P Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 11 2 -
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KS §10:6 Dnr. KS 2012/0428 

Lokala miljömål för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta de lokala miljömålen enligt bilaga 1 "Österåkers miljömål 2016-2019" daterad 2016-
05-12. 

2. I enlighet med texten i handbok för det interna miljömålsarbetet skall åtgärder samlas i en 
handlingsplan i samråd med kommunens verksamheter och ha förankring i budget och 
verksamhetsplaner för 2018. 
Struktur, genomförande och uppföljning skall konkretiseras med nyckeltal och delmål för 
varje miljömål. Detta för att bidra till att miljömålen som presenterats i " Österåkers miljömål 
2016-2019" uppnås. 

3. Uppdra åt kommunstyrelsen att integrera miljömålen i nämndernas verksamhetsplaner, 
budget och uppföljning. 

4. Miljömålen skall revideras en gång per mandatperiod. Åtgärdsprogram för de beslutade 
miljömålen i handlingsplan/planerna skall revideras årligen, i enlighet med handbok för det 
interna miljömålsarbetet. 

Sammanfattning 
Lokala miljömål samt förslag pä åtgärder för att nå målen har tagits fram i enlighet med 
uppdraget till Samhällsbyggnads förvaltningen och Kommunstyrelsen från 
Kommunfullmäktige. Till uppdraget hör också att lämna förslag på hur miljömålsarbetet kan 
bedrivas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 8:7. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-08-31, reviderad 2016-09-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
1. Anta de lokala miljömålen enligt bilaga 1 "Österåkers miljömål 2016-2019" daterad 2016-
05-12. 
2. Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och bolag uppdras att utifrån förslagen i 
miljömälsdokumentet och egna idéer ta fram och besluta om aktiviteter och åtgärder för att 
bidra till att miljömålen som presenterats i miljömålsdokumentet "Österåkers miljömål 2016-
2019" uppnås. 

Forts. 

Justerandes signaturer ' Utdragsbestyrkande /%r 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

Forts. KS § 10:6 

3. Uppdra åt kommunstyrelsen att integrera miljömålen i nämndernas verksamhetsplaner, 
budget och uppföljning. 
4. Miljömålen skall revideras en gång per mandatperiod. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar 
1. Österåkers miljömål föreslås ändras genom följande; 
a) Avsnittet Mark, byggande och boende, underrubriken skall vara på samtliga punkter "Det 
här gör kommunen och de kommunala bolagen". 
b) Avsnittet " Natur och biologisk mångfald" underrubriken skall vara på samtliga punkter 
"Det här gör kommunen och de kommunala bolagen". 
2. I enlighet med texten i handbok för det interna miljömålsarbetet skall åtgärder samlas i en 
handlingsplan i samråd med kommunens verksamheter och ha förankring i budget och 
verksamhetsplaner för 2018. 
Struktur, genomförande och uppföljning skall konkretiseras med nyckeltal och delmål för 
varje miljömål. Detta för att bidra till att miljömålen som presenterats i " Österåkers miljömål 
2016-2019" uppnås. 
3. Uppdra åt kommunstyrelsen att integrera miljömålen i nämndernas verksamhetsplaner, 
budget och uppföljning. 
4. Miljömålen skall revideras en gång per mandatperiod. Åtgärdsprogram för de beslutade 
miljömålen i handlingsplan/planerna skall revideras årligen, i enlighet med handbok för det 
interna miljömålsarbetet. 

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande. 

Propositionsordning I 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) yrkande 
innebärande att Österåkers miljömål föreslås ändras genom följande; 
a) Avsnittet Mark, byggande och boende, underrubriken skall vara pä samtliga punkter "Det 
här gör kommunen och de kommunala bolagen". 
b) Avsnittet " Natur och biologisk mångfald" underrubriken skall vara pä samtliga punkter 
"Det här gör kommunen och de kommunala bolagen", och finner att så är fallet. 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Christine Furustrands 
(S) yrkande innebärande att i enlighet med texten i handbok för det interna miljömålsarbetet 
skall åtgärder samlas i en handlingsplan i samråd med kommunens verksamheter och ha 
förankring i budget och verksamhetsplaner för 2018. 

Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Struktur, genomförande och uppföljning skall konkretiseras med nyckeltal och delmål för 
varje miljömål. Detta för att bidra till att miljömålen som presenterats i " Österåkers miljömål 
2016-2019" uppnås, och finner att så är fallet. 

Propositionsordning 3 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande innebärande att Uppdra åt kommunstyrelsen att integrera miljömålen i nämndernas 
verksamhetsplaner, budget och uppföljning och finner att så är fallet. 

Propositionsordning 4 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Christine Furustrands 
(S) yrkande innebärande att Miljömålen skall revideras en gång per mandatperiod. 
Åtgärdsprogram för de beslutade miljömålen i handlingsplan/planerna skall revideras årligen, i 
enlighet med handbok för det interna miljömålsarbetet, och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer - -

HT 
Utdragsbestyrkande 

htT 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-09-26, § 10:6 

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 Bcrneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

C hCr 
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KS § 10:7 Dnr. KS 2016/0270 

Avsiktsförklaring, del av Hagby 1:5 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna att Kommunstyrelsen upprättar en avsiktsförklaring om att upprätta köpeavtal för 
försäljning av del av fastigheten Hagby 1:5 när detaljplan för Hagby äng och kullar vunnit laga 
kraft. 

Sammanfattning 
I samband med att detaljplanen för Hagby äng och kullar antas vill kommunen sälja ett 
markområde med direktanvisning. Detaljplanen för Hagby äng och kullar ska möjliggöra 
bostadsbebyggelse inom markområdet samt allmän plats (lokalgata) med kommunalt 
huvudmannaskap. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 8:8. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-09-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna att Kommunstyrelsen upprättar en avsiktsförklaring om att upprätta köpeavtal för 
försäljning av del av fastigheten Hagbyl:5 när detaljplan för Hagby äng och kullar vunnit laga 
kraft. 

Expedieras 
- S a m h ä 11 s b yggn a d s fö rv a 11 n i nge n 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 10:8 Dnr. KS 2016/0063 

Svar på motion nr 2/2016 från Bo Edlén (V) - Gör miljö- och 
hälsoskyddsnämnden till obligatorisk remissinstans i planfrågor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 2/2016 besvarad med hänvisning till att ett införa ett obligatoriskt formellt 
remissförfarande skulle riskera att fördröja en process som redan, beroende på procedurkrav i 
plan- och bygglagen, av många anses ta för lång tid, samt att inför alla beslut om planer - d.v.s. 
inte bara antagandebeslut utan också beslut om planbesked, planuppdrag, beslut om 
granskning m.m. - adjungeras såväl Byggnadsnämndens som Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens presidier till alla sammanträden med Kommunstyrelsens plan-AU. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi känner stor sympati för den frustration som motionen uttrycker, som bör tas på allvar. 
Uppenbarligen bör ledamöterna hållas mer informerade i nämnden om planerade och 
pågående miljö och klimatarbete. 
Ann-Christine Furustrand 

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) särskilda yttrande. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-02-01, § 1:12, föreslår motionären att miljö-
och hälsoskyddsnämnden skall göras till obligatorisk remissinstans i planfrågor. I 
tjänsteutlåtandet redogörs nedan för hur arbetet med framtagandet av planer organiserats och 
samhällsbyggnads förvaltningens uppfattning om ordningen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 8:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-06, reviderad 2016-09-26. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-09-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att anse motion nr 2/2016 besvarad med hänvisning till att ett 
införa ett obligatoriskt formellt remissförfarande skulle riskera att fördröja en process som 
redan, beroende på procedurkrav i plan- och bygglagen, av många anses ta för lång tid, samt 
att inför alla beslut om planer - d.v.s. inte bara antagandebeslut utan också beslut om 
planbesked, planuppdrag, beslut om granskning m.m. - adjungeras såväl Byggnadsnämndens 
som Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidier till alla sammanträden med 
Kommunstyrelsens plan-AU. 
Forts. 

Justerandes ' Utdragsbestyrkande 
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Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
Andreas Lennkvist Manriquez (\Q yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 10:9 Dnr. KS 2016/0100 

Svar på motion nr 6/2016 från Peter Wihlner (SD) - Utbilda 
invånare i att hantera hjärtstartare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla motion nr 6/2016 innebärande att en gång per år i samarbete med Trygg i Österåker 
och brandförsvaret i Åkersberga genomföra utbildning i att hantera hjärtstartare samt 
utbildning i hjärt- och lungräddning (HLll). 

2. Utbildningen i hjärt- och lungräddningcn (HLR) bekostas av Trygg i Österåker. 

Sammanfattning 
I en motion väckt på Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19 "Utbilda invånare i att hantera 
hjärtstartare" av Peter Wihlner (SD), föreslås att Kommunfullmäktige beslutar om att aktivt 
verka för att de kommuninvånare som vill ha kunskap och utbildning i hur en hjärtstartare 
fungerar, ska få den möjligheten. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 8:11. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-06, reviderad 2016-09-28. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-09-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar 
1. Bifalla motion nr 6/2016 innebärande att en gång per år i samarbete med Trygg i Österåker 
och brandförsvaret i Åkersberga genomföra utbildning i att hantera hjärtstartare samt 
utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR). 
2. Utbildningen i hjärt- och lungräddningen (HLR) bekostas av Trygg i Österåker. 

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

Expedieras 
- Trygg i Österåker 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §10:10 Dnr. KS 2015/0394 

Svar på motion nr 32/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Andreas Lennkvist (V) - Om vita jobb-modellen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 32/2015 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun avvaktar den 
nya Lagen om offentlig upphandling (LOU), där den nya lagen avser bland annat ändringar 
kring krav på miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling och förväntas 
implementeras under början av 2017. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-12-14, § 9:38 från Ann-Christine Furustrand (S) 
och Andreas Lennkvist (V), förslår motionärerna att kommunfullmäktige beslutar att införliva 
upphandlingsmodellen: Vita-jobb modellen i samband med tjänsteupphandlingar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 9:3. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-06. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motion nr 32/2015 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun avvaktar den nya 
Lagen om offentlig upphandling (LOU), där den nya lagen avser bland annat ändringar kring 
krav på miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling och förväntas 
implementeras under början av 2017. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande nu 
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KS § 10:1 I Dnr. KS 2016/0102 

Svar på motion nr 8/2016 från Peter Wihlner (SD) - Utreda hur 
skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av 
smittsamma sjukdomar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 8/2016 besvarad med hänvisning till den organisation och de rutiner som 
finns för de kommunala skolornas elevhälsa samt för fullgörande av rekommendationer från 
statliga myndigheter. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19, förslär motionären att lämplig 
nämnd ges i uppdrag att utreda hur skolorna arbetar förebyggande för att förhindra 
smittspridning av smittsamma sjukdomar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 9:4. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-06. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-06-13. 
- Protokollsutdrag från Produktionsstyrelsens sammanträde 2016-05-19, § 5:6. 
- Produktions förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
motion nr 8/2016 besvarad med hänvisning till den organisation och de rutiner som finns för 
de kommunala skolornas elevhälsa samt för fullgörande av rekommendationer från statliga 
myndigheter. 

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

Expedieras 
- Produktionsstyrelsen 
- Kommunkansliet 

Justerandes ' Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS § 10:12 Dnr. KS 2016/0132 

Svar på motion nr 15/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt 
(S) och Lars Frid (S) - Bygg äldre-mellan-boende NU! 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 15/2016 besvarad med hänvisning till uppdraget som gavs från Vård- och 
omsorgsnämnden till Socialförvaltningen, innebärande att fortsätta utreda frågan om vilken 
omfattning och inriktning av mellan- och/eller trygghetsboenden som behövs i Österåkers 
kommun. Socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med tid för återredovisning i 
Ko m munstyrelsen. 

Sammanfattning 
I en motion väckt på Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19 föreslår motionärerna dels att 
Österåkers kommun skapar förutsättningar ull ett s.k. "mellanboende" för äldre byggs snart 
och dels att i planeringen och projekteringen av detta boende ska pensionärsorganisationerna i 
Österåker vara en aktiv part. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 9:5. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-06. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-24. 
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-06-21, § 6:11. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-31. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
motion nr 15/2016 besvarad med hänvisning till uppdraget som gavs från Vård- och 
omsorgsnämnden till Socialförvaltningen, innebärande att fortsätta utreda frågan om vilken 
omfattning och inriktning av mellan- och/eller trygghetsboenden som behövs i Österåkers 
kommun. Socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med tid för återredovisning i 
Kommuns ty relsen. 

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

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

Forts. 

Justerandes gnaturer Utdragsbestyrkande 
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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 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Expedieras 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Kommunkansliet 

Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-09-26, § 10:12 

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 7 6 -

tfCf 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS §10:13 Dnr. KS 2016/0133 

Svar på motion nr 16/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt 
(S) och Lars Frid (S) - Bygg fler LSS boenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 16/2016 besvarad med hänvisning till de två nu pågående 
nybyggnadsprojekten Söraplanen och Norrgårdshöjden samt att Vård- och omsorgsnämnden 
inför verksamhetsplan 2017-2019 och budget 2017 har för avsikt att ta upp frågeställningen. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-19, § 2:19 föreslår motionärerna att 
Österåkers kommun skapar förutsättningar till att fler LSS boenden skapas inom kommunen 
snarast. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14 § 9:6. 
- Michaela Fletchers (M) ord förande förslag daterat 2016-09-06. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudatande daterat 2016-08-25. 
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-06-21, § 6:12. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motion nr 16/2016 besvarad med hänvisning till de två nu pågående nybyggnadsprojekten 
Söraplanen och Norrgårdshöjden samt att Vård- och omsorgsnämnden inför verksamhetsplan 
2017-2019 och budget 2017 har för avsikt att ta upp frågeställningen. 
Anas Abdullah (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Anas Abdullahs (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela 
Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den som är för Anas Abdullahs (S) yrkande röstar nej. 
Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Expedieras 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

hCf 



13 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-09-26, § 10:13 

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 -

W PjCF 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS § 10:14 Dnr. KS 2016/0235 

Tillägg till Kommunstyrelsens delegationsordning gällande 
undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta tillägg till Kommunstyrelsens delegationsordning enligt förvaltningens 
tjänsteutlåtande, daterat 2016-05-19, innebärande att uppdra till IT-chefen och, i denna fråga 
till dennes ersättare Kommundirektören, att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal med 
externa leverantörer. 

2. Rekommendera övriga berörda nämnder och styrelser att för egen del fatta beslut om att 
uppdra till IT-chefen, och i denna fråga dennes ersättare Kommundirektören, att inom 
respektive nämnds ansvarsområde underteckna personuppgiftsbiträdesavtal med externa 
leverantör. 

Sammanfattning 
Till följd av ett ökat behov av att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal mellan Österåkers 
kommun och externa leverantörer behöver Kommunstyrelsens delegationsordning 
kompletteras med ett uppdrag till IT-chefen och i denna fråga dennes ersättare 
Kommundirektören, att underteckna avtal med externa leverantörer, vilka hanterar 
personuppgifter för kommunens räkning. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 9:7. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-05-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
1. Anta tillägg till Kommunstyrelsens delegationsordning enligt förvaltningens 
tjänsteutlåtande, daterat 2016-05-19, innebärande att uppdra till IT-chefen och, i denna fråga 
till dennes ersättare Kommundirektören, att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal med 
externa leverantörer. 
2. Rekommendera övriga berörda nämnder och styrelser att för egen del fatta beslut om att 
uppdra till IT-chefen, och i denna fråga dennes ersättare Kommundirektören, att inom 
respektive nämnds ansvarsområde underteckna personuppgiftsbiträdesavtal med externa 
leverantör. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

Forts. KS § 10:14 

Expedieras 
- Byggnadsnämnden 
- Kultur- och fritidsnämnden 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
- Produktionsstyrelsen 
- Skolnämnden 
- Socialnämnden 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- IT-enheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer « , . ^ Utdragsbestyrkande 
C 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS § 10:15 Dnr. KS 2016/0287 

Sammanträdestider 2017 för Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18.30 vid följande tillfållen under 2017: 
30 januari, 13 mars, 24 april (sammanträdet börjar kl. 15.00), 15 maj, 19 juni, 18 september, 
23 oktober, 20 november (sammanträdet börjar kl. 13.00) och 11 december. 

2. Kommunfullmäktige sammanträder vid behov den 18 december, kl. 18.30, i det fall 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december ajourneras. 

3. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, 
Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 

4. Kostnaden för annonsering under 2017 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Kommunstyrelsen sammanträder kl. 15.00 vid följande tillfällen under 2017: 
9 januari, 13 februari, 20 mars, 26 april, 22 maj, 28 augusti, 4 oktober, 25 oktober och 22 
november. 

Reservation 
Michael Solander (MP) lämnar en skriftlig reservadon 
Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att underlätta för fritidspolitiker att engagera sej, det här 
förslaget är ett sätt tycker MP. 
Det är också i allra högsta grad en demokratifråga. 
Det har också visat sej under mandatperioden att tidsmässigt så räcker en starttid på 
Kommunstyrelsens sammanträden kl. 18.00 gott och väl. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har arbetat fram förslag på sammanträdestider för Kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommun fullmäktige under år 2017. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 9:8. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-09-02. 

Forts. 

Justerandes signaturei :,<5£p Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

Forts. KS § 10:15 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18.30 vid följande tillfällen under 2017: 
30 januari, 13 mars, 24 april (sammanträdet börjar kl. 15.00), 15 maj, 19 juni, 18 september, 
23 oktober, 20 november (sammanträdet börjar kl. 13.00) och 11 december. 
2. Kommunfullmäktige sammanträder vid behov den 18 december, kl. 18.30, i det fall 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december ajourneras. 
3. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, 
Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 
4. Kostnaden för annonsering under 2016 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. 
Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen sammanträder kl. 15.00 vid följande tillfällen under 2017: 
9 januari, 13 februari, 20 mars, 26 april, 22 maj, 28 augusti, 4 oktober, 25 oktober och 22 
november. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i beslutssats fyra innebärande att .. 2016..." ersätts 
med"... 2017...". 

Michael Solander (MP) yrkar att Kommunstyrelsen ska sammanträda kl. 18.00. 

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

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

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

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

Expedieras 
- Armada Fastighets AB 
- Roslagsvatten AB 
- Samtliga nämnder och styrelser 
- Kommunikationsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-09-26, § 10:15 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampc 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 

f 

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 -

Irftf 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS § 10:16 Dnr. KS 2016/0297 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Ändra Kommunstyrelsens delegationsordning avseende punkterna 5.0 - 5.2, 5.4 - 5.6 samt 
komplettera delegationsordningen med punkterna 5.7 respektive 5.8, i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilaga, daterat 2016-09-16. 

Sammanfattning 
Ärendet omfattar förslag till revidering avseende avsnittet 5.0 Inköp, upphandling samt 
tecknande av tillhörande avtal. Det rör sig om såväl redaktionella ändringar som ändringar i 
sak. Ändringar och kompletteringar anges nedan genom kursiv stil. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 9:9. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-09-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att ändra Kommunstyrelsens delegationsordning avseende punkterna 5.0 - 5.2, 5.4 - 5.6 samt 
komplettera delegationsordningen med punkterna 5.7 respektive 5.8, i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilaga, daterat 2016-09-16. 

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

Expedieras 
- Kommundirektör 
- Samhällsbyggnadschef 
- Upphandlingschef 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS § 10:17 Dnr. KS 2016/0240 

Digitala handlingar för Kommunfullmäktige och samtliga nämnder 
och styrelser i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Uppdra ät Kommunstyrelsen att via ramavtal inköpa hårdvara i form av läsplattor till 
ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige, för att under första halvåret 2017 införa 
digital distribution av Kommunfullmäktiges handlingar till ledamöter och ersättare. 
Finansiering motsvarande ca 300 000 kr sker via Kommunstyrelsens ram för år 2016. 

2. Uppdra åt de nämnder (undantaget valnämnden), vilka ännu ej har infört digital 
distribution, att via ramavtal inköpa hårdvara i form av läsplattor till de ledamöter och 
ersättare i nämnden vilka ej erhållit sådan genom sitt uppdrag i Kommunfullmäktige, i syfte att 
senast under första halvåret 2017 införa digital distribution av handlingar. 
Finansiering beaktas i budget för respektive nämnd för 2017, planåren 2018 - 2019. 

Sammanfattning 
För att möta kraven på en modern kommunal e-förvaltning omfattar föreliggande ärende ett 
förslag om ett generellt införande av digitala handlingar till Kommunfullmäktige samt 
nämnder och styrelser i Österåkers kommun, där detta inte redan har genomförts. 
Kommunstyrelsen samt Kommunstyrelsens Arbets- respektive Planutskott har redan år 2015 
övergått till digital distribution av kallelser och sammanträdeshandlingar. A ven 
Byggnadsnämnden använder sig sedan tidigare av en digital lösning för distribuering av 
handlingar. Båda nämnder har för detta ändamål försett samtliga ledamöter och ersättare med 
s.k. läsplattor. 
Med hänvisning till att Valnämnden så sällan sammanträder föreslås denna nämnd vara 
undantaget Kommunfullmäktiges beslut om digital distribution av handlingar. 
Som en konsekvens av förslaget kommer distribution av pappershandlingar att upphöra. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 9:13. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Uppdra åt Kommunstyrelsen att via ramavtal inköpa hårdvara i form av läsplattor till 
ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige, för att under första halvåret 2017 införa 
digital distribution av Kommunfullmäktiges handlingar till ledamöter och ersättare. 
Finansiering motsvarande ca 300 000 kr sker via Kommunstyrelsens ram för år 2016. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

Forts. KS § 10:17 

2. Uppdra åt de nämnder (undantaget valnämnden), vilka ännu ej har infört digital 
distribution, att via ramavtal inköpa hårdvara i form av läsplattor till de ledamöter och 
ersättare i nämnden vilka ej erhållit sådan genom sitt uppdrag i Kommunfullmäktige, i syfte att 
senast under första halvåret 2017 införa digital distribution av handlingar. 
Finansiering beaktas i budget för respektive nämnd för 2017, planåren 2018 - 2019. 

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

Expedieras 
- Byggnadsnämnden 
- Kultur- och fritidsnämnden 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
- Produktionsstyrelsen 
- Skolnämnden 
- Socialnämnden 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS § 10:18 Dnr. KS 2016/0251 

Valärenden - Arvodesberedningen samt Tillgänglighetsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Luis Aravena (V) entledigas som ledamot i Arvodesberedningen. 

2. Susanne Singstedt (ÖP) entledigas som ledamot i Tillgänglighetsrådet. 

3. Maria Ullenius (ÖP) väljs till ledamot i Tillgänglighetsrådet. 

Sammanfattning 
Avsägelse från Arvodesberedningen och Tillgänglighetsrådet samt ny ledamot till 
Tillgänglighetsrådet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) redogör för förslagen. 

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

Expedieras 
- Ordförande Tillgänglighetsrådet 
- De valda 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS § 10:19 Dnr. KS 2016/0312 

Utökning av trygghetsskapande åtgärder under hösten 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna en ytterligare utökning av trygghetsskapande åtgärder till och med oktober 2016. 

2. Finansiering om maximalt 500 tkr sker inom Kommunstyrelsens budgetram 2016. 

Sammanfattning 
Kommunen påbörjade ett arbete redan i maj med social rondering som trygghetsskapande 
åtgärd och som fortsatte under sommarmånaderna. Behov föreligger att fortsätta med denna 
åtgärd ull och med oktober månads utgång. Kostnaderna för sommarmånadernas extra 
rondering finansierades inom Kommunstyrelsens budgetram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-09-19. 

Conny Söderström (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Godkänna en ytterligare utökning av trygghetsskapande åtgärder till och med oktober 2016 
2. Finansiering om maximalt 500 tkr sker inom Kommunstyrelsens budgetram 2016. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Trygg i Österåker 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer lV^T>r> Utdragsbestyrkande 

Jäv 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS § 10:20 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-

Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 
Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos kommunkansliet samt hos sekreteraren 
under sammanträdet. 
Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. 
Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis är 
uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden 
börjar löpa från det datum då sökanden fått del av beslutet. 

- Produktionschefens redovisning av utlandsresa för anställda inom Produktions förvaltningen 
under perioden 2015-12-03 - 2016-07-31. 

- Ekonomichefens redovisning av avskrivna fordringar under perioden 2016-01-01 -
2016-06-30. 

- Personalchefens redovisning av anställningsbeslut under perioden 2016-01-01 - 2016-03-31 
samt perioden 2016-04-01 - 2016-06-30. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

16, § 16:5). 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS §10:21 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 2016-07-16-2016-09-16. 

- Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning per 2016-04-30, protokollsutdrag från 
VoN 2016-05-31, §5:3. 
- Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning per 2016-04-30, protokollsutdrag från 
VoN 2016-06-21, §6:3. 
- Socialnämndens månadsuppföljning per 2016-05-31, protokollsutdrag från SN 2016-06-16, § 
6:4. 
- Meddelande, SKL, Förbundsavgift år 2017 till Sveriges Kommuner och Landsting. 2016-07-
14. 
- Cirkulär 16:45, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2016-2019. 2016-08-15. 
- Yttrande över regeringens promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagande av 
ensamkommande barn och unga". Michaela Fletcher, Kommunstyrelsens ordförande, 2016-
08-24. 
- Socialnämndens månadsuppföljning per 2016-06-30, protokollsutdrag från SN 2016-08-25, § 
7:4. 
- Kultur- fritidsnämndens månadsuppföljning per 2016-08-25, protokollsutdrag från KFN 
2016-08-25, §5:4. 
- Skolnämndens månadsuppföljning per juni 2016, protokollsutdrag från SKN 2016-08-30, § 
7:3. 
- Sammanträdesprotokoll, Storstockholms brandförsvar, 2016-08-30. 
- Ändring av Miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning, protokollsutdrag MHN 
2016-08-30, §5:6. 
- Yttrande gällande avveckling av hemtjänstverksamheten i egen regi, protokollsutdrag VoN 
2016-08-30, §7:8. 
- Kontaktuppgifter till Kustbevakningens nya organisation. 2016-09-01. 
- Cirkulär 16:47, SKL, Avtal om notkopiering inom de kommunal musik/kulturskolorna 
läsåret 2016/2017. 2016-09-05. 
- Svar på "Bidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar - Deadline 
15 september". 2016-09-08. 
- Information om granskning - Blåplan, Vaxholms stad. 2016-09-12. 
- Cirkulär 16:48, SKL, Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten). Högsta 
förvaltningsdomstolens domar 1376-1383 och 1624-15. 2016-09-14. 
- Skrivelse till Kommunstyrelsen angående antal möten i Integrationsrådet under 2016. 2016-
09-15. 
Postlista vecka 28 - 36. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS §10:22 Dnr. KS 2016/0044 

Kommundirektören informerar 

- Hyresavtal kommer att tecknas för att möjliggöra arbetsplats för oppositionen (SD), (V), 
(MP), (RP) samt (SPÖ) i Alceahuset på plan 3. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


