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Dnr. KS 2016/0213

Krisledningsplan för Österåkers kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna krisledningsplan för Österåkers kommun.

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

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

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

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

Expedieras
- Kommundirektören
- Säkerhetsstrategen
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

o Österåker

Tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens kontor
Datum 2016-05-24

Till Kommunstyrelsen

Dnr t.($ löWc/öU3*

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

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Krisledningsplan Österåkers kommun godkänns

Bakgrund
Österåkers kommun arbetar för att förebygga och rninimera risker i syfte att skapa ett robust
samhälle. Om en allvarlig händelse ändå inträffar kräver det att kommunen har en plan för att
hantera det inträffade.

Förvaltningens slutsatser
Krisledningsplanen stödjer Österåkers kommun i arbetet med att skapa och bibehålla kunskapen och
därmed förmågan att agera korrekt och effektivt under en allvarlig händelse. I krisledningsplanen
beskrivs varför kommunen har en krisorganisation och hur den är tänkt att fungera.

Bilagor
Krisledningsplan Österåkers Kommun

rOlof Friman
immundirektör

Jenny Nilsson
Säkerhetsstrateg
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• -* • * '

ö Österåker
Österåkers kommuns krisledningsplan
Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att
skapa ett robust samhälle. Om en allvarlig händelse ändå inträffar kräver det att kommunen
har en hög kvalitet på förmågan att hantera en kris. Enligt lag är varje kommun skyldig att
ha en krisledningsplan1.
Krisledningsplanen stödjer Österåkers kommun i arbetet med att skapa och bibehålla
kunskapen och därmed förmågan att agera korrekt och effektivt under en allvarlig händelse.
I krisledningsplanen beskrivs varför kommunen har en krisorganisation och hur den ska
fungera.
Krisledningsplanen utgår från de slutsatser som identifierats i kommunens risk- och
sårbarhetsanalys. Utöver kommunens krisledningsplan finns dokument och blanketter för
krisledningsgruppen. Krisledningsnämnden i Österåkers kommun arbetar utifrån upprättat
reglemente.

1 Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH)
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I, Vad är en kris?
Ordet kris kommer från grekiskans krisis och betyder avgörande vändning, plötslig
förändring och ödesdiger rubbning. Exakt vad som är en kris är svårt att definiera. Det
finns flera olika utgångspunkter. Enligt regeringsproposition "Stärkt krisberedskap - för
säkerhets skull" definieras en kris enligt nedan.
Med kris avses en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar
grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala
resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och att lösa krisen
kräver samordnade åtgärder från flera aktörer2.
För en kommun brukar följande vara utmärkande för en krishändelse:
»

Avviker från det normala

®

Uppstår hastigt och oväntat

®

Ar komplex och oöverskådlig

®

Hotar liv, hälsa, miljö eller grundläggande värden

®

Medför stora konsekvenser

®

Kräver snabba beslut och koordinering
Österåker kommun har definierat en kris på följande sätt:
"En händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och där
åtgärder utöver det normala krävs för att bemästra situationen."

För att skapa en tydlig struktur utgår Österåkers kommun ifrån tre nivåer som beskriver
oönskade händelsers allvarlighetsgrad: störning, allvarlig händelse och extraordinär händelse. Till
detta kommer den värsta tänkbara extraordinära händelsen höjd beredskap och krig.

1.1 Störning
En störning är en händelse som kan hanteras inom verksamhetens ordinarie organisation
eller inom den egna krishanteringsorganisationen. Om en störning berör flera av
kommunens förvaltningar eller bolag kan det krävas centralt stöd för att hantera den, såsom
exempelvis informationssamordning eller dylikt. Det är kommundirektören alternativt
dennes ersättare som beslutar om det centrala stödet.

2

Prop. 2007/08:92, Stärkt krisberedskap- för säkerhets skull.\ Stockholm: Justitiedepartementet, s.7
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1.2 Allvarlig händelse
En allvarlig händelse innebär att den inte kan anses vara extraordinär, men den kan dock
fortfarande innebära eller medföra risk för:
S
S
S
S

Allvarliga skador på person eller egendom
Allvarliga skador på miljön
Allvarlig påverkan på samhället eller verksamheten
Allvarlig negativ påverkan på Österåker kommuns varumärke

1.3 Extraordinär händelse
Om krisledningsnämndens ordförande bedömer att en händelse är extraordinär enligt Lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap kan denna besluta att aktivera krisledningsnämnden.
Krisledningsnämnden har mandat att överta beslutsfattandet över hela eller delar av
verksamhetsområden i förvaltningarna, i den omfattning som anses nödvändig med hänsyn
till den extraordinära händelsens omfattning och art. Det finns ett särskilt reglemente som
beskriver hur Österåkers krisledningsnämnd ska agera vid en extraordinär händelse.
En extraordinär händelse är en händelse som:
^ Avviker från det normala
S Innebär en allvarlig störning, eller överhängande risk för allvarlig störning av viktiga
samhällsfunktioner
S Kräver skyndsamma insatser av kommunen

IA Höjd beredskap och krig
Kommunernas åtaganden i samband med höjd beredskap regleras främst i Lag (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap. Kommuner ska enligt denna lag i förväg vidta de förberedelser som behövs
för verksamheten under höjd beredskap. Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen
för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva. Detta ansluter
till Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap enligt vilken kommuner vid höjd
beredskap ska vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av
verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga
resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena skall kunna fullgöra
sina uppgifter inom totalförsvaret.
Vid höjd beredskap gäller andra förutsättningar än i fred för kommunalt beslutsfattande
vilket
framgår
av
Lag
(1988:97)
om
förfarandet
hos
kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Österåker kommuns styrdokument för krisberedskap och krishantering3 är i dag utformade
för att motsvara gällande lagkrav vid en situation med höjd beredskap.

3

Reglemente för Krisledningsnämnden ÖFS 2015:9, Krisledningsplan Österåkers kommun
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2. Det svenska krishanteringssystemet
Svensk krishantering är uppbyggd utifrån principen om geografiskt områdesansvar. Detta
innebär att det inom varje geografiskt område ska finnas en ansvarig organisation som
arbetar för inriktning, prioritering och samordning av de åtgärder som behöver vidtas i en
krissituation. Detta områdesansvar är sedermera indelat i tre nivåer; lokalt, regionalt och
nationellt. På den nationella nivån finner vi regeringen som geografiskt områdesansvarig
medan det på den regionala nivån är länsstyrelserna som har det geografiska
områdesansvaret. På lokal nivå är kommunen geografiskt områdesansvarig. I regeringens
proposition "Stärkt Krisberedskap - för Säkerhets skull" framhåller man att kriser skall
hanteras på lokal och regional nivå i så stor utsträckning som möjligt.4
Som framkommer av denna princip om geografiskt områdesansvar har Österåkers kommun
ett övergripande områdesansvar inom kommunens gränser. Med detta menas att
kommunen har en skyldighet att hantera händelser som hotar, eller kan komma att hota,
kommuninvånarnas liv och hälsa och/eller samhällsviktig verksamhet som bedrivs inom
kommunen. Även förvaltningarna har ett geografiskt områdesansvar för respektive nämnds
område. Förvaltningar och bolag ansvarar således för att de egna verksamheterna samverkar
och koordineras med övriga verksamheter i syfte att säkerställa en effektiv krishantering,
både inom den kommunala förvaltningen och med övriga aktörer i kommunen och länet.
Samordningen innefattar insatser både före, under och efter det att en oönskad händelse
inträffat. Förvaltningarna ska själva hantera uppkomna händelser, men vid allvarliga
situationer som berör flera förvaltningars ansvarsområden eller som är för stora för att
hanteras av en enskild nämnd, kan insatserna koordineras av kommunens centrala
krisledningsorganisation.

2.1 Ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen
Utöver principen om geografiskt områdesansvar styrs svensk krishantering även av
ytterligare tre principer:
Ansvarsprincipen — Innebär att den som ansvarar för en verksamhet/enhet under normala
förhållanden har motsvarande ansvar under en krissituation
Ukhetsprinäpen — Under en kris ska samhällsfunktioner så långt som möjligt fungera på
samma sätt som vid normala förhållanden. Detta betyder att förändringar inte ska bli mer
omfattande än vad situationen kräver och verksamheten ska också, så långt det är möjligt,
skötas på samma plats och på samma sätt som under normala förhållanden.
Närhetsprincipen - En kris ska hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och
ansvariga. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga och
regionala insatser.

4

Prop. 2007/08:92, Stärkt krisberedskap- för säkerhets skull, Stockholm: Justitiedepartementet, s.15

4 av 6

0Österåker
3. Krishantering i Österåkers kommun
Krishantering i Österåkers kommun utgår från kommunens ordinarie ansvar,
organisationsstruktur och beslutsvägar. Syftet med det är att säkerställa kompetens och
underlätta omställningen från ordinarie verksamhet till krishantering.

3.2 Ansvar och organisation vid kris
Det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för Österåkers kommuns krisoch säkerhetsarbete. Det är dock ålagt samtliga medarbetare inom kommunens organisation
att i enlighet med sitt uppdrag och utifrån fasdagda mål verka för ökad säkerhet i
kommunens verksamheter och inom sina ansvarsområden. Var och en har exempelvis ett
ansvar att rapportera säkerhetshot till närmsta chef och lyfta möjliga åtgärder för att
förbättra tryggheten och säkerheten i kommunen. Samtiiga medarbetare ska känna till
säkerhetsbestämmelser inom den egna verksamheten.
Var i kommunen som ansvaret vilar och hur krisledningen är organiserad och bemannad
styrs av den aktuella krisens omfattning och innebörd liksom av övriga förutsättningar i den
enskilda situationen. I grunden finns fyra olika nivåer för krisledning som i olika
sammanhang kan verka separat, eller i samverkan med en eller flera övriga nivåer:
Krisledningsnämnden är kommunens politiska beslutsnivå.
Krisledningsgruppen är kommunens centrala operativa ledning på tjänstemannanivå.
Krisledning på förvaltningsnivå verkar då krisens karaktär eller omfattning inte kräver
krisledning på övergripande nivå.
Krisledning på
förvaltningsnivå.

enhetsnivå

verkar

på

motsvarande sätt som

krisledning

på

Krisledningsnämnden är kommunens centrala strategiska ledning vid en kris.
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun är krisledningsnämnd och utser de ledamöter som
utgör nämnden. Nämnden informeras alltid vid en kris, men aktiveras endast om övrig
krisledning med befintliga resurser inte Idarar av att hantera den uppkomna händelsen.
Krisledningsnämndens uppgift är att svara för kommunens övergripande beslut vid
extraordinära händelser. För detta arbete finns ett reglemente upprättat.
Krisledningsgruppen är kommunens centrala operativa ledning vid en kris. Denna grupp
består av kommunala tjänstemän och leds av Kommundirektören. Krisledningsgruppen
kan, baserat på händelsens art och omfattning, kalla in berörda förvaltningschefer och
övriga aktörer i syfte att få en effektiv hantering av den händelse som uppstått. Till stöd för
krisledningsgruppens arbete finns upprättade dokument.
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I enlighet med närhets- samt ansvarsprincipen startar nästan alltid krishanteringen på
förvaltningsnivå. Om händelsens omfattning aktualiserar den centrala krisledningsgruppen
kan förvaltningarna också kallas som sakkunniga och utgör då operativa funktioner.
Förvaltningschefer har ansvar för att upprätta nödvändiga dokument för krishantering på
förvaltningsnivå.
På enhetsnivå kan krishantering också förekomma när händelsen inte ställer krav på en
central krisledning. Liksom förvaltningschefer har även enhetschefer krav på sig att upprätta
nödvändiga dokument vid krishantering på enhetsnivå.

3.2.1 Kommunikation
Kommunikation är av central betydelse vid extraordinära händelser. Det är därför viktigt att
kontakter med allmänhet och med media organiseras centralt och sköts av
kommunikationsansvarig i krisledningsgruppen eller av denne utsedda personer. Beroende
på händelsens karaktär kan stöd fås från länsstyrelsens och/eller landstingets
kommunikationsfunktioner. Vid vissa typer av händelser kan motsvarande stöd påräknas
från andra statliga myndigheter vars verksamhet har koppling till den aktuella krisen eller
dess konsekvenser. För hantering av kommunikadonen med koppling till en kris finns en
särskild kriskommunikadonsplan.
3.2.2 Krisdrabbade
Att ddigt hantera personer som drabbats av en kris är vikdgt för att förhindra utveckling av
allvarlig psykisk ohälsa och negadva sociala följdverkningar hos de drabbade. I Österåkers
kommun finns en samverkansgrupp för krishantering, POSOM, psykologiskt och socialt
omhändertagande. Socialförvaltningen ansvarar för POSOM-organisationen och stödet
akdveras av förvaltningschef eller Kommundirektör, POSOM aktiveras då behov av
psykologiskt och socialt krisstöd finns.
3.2.3 Frivilligas insatser
Vid en kris kan frivilliga krafter vara ett stöd för kommunen att hantera den uppkomna
situadonen.
3.2.4 Samverkan
Österåkers kommun ingår, i likhet med länets övriga kommuner och ett 15-tal ytterligare
aktörer, i Samverkan Stockholmsregionen. Sammanslutningen syftar till att stärka samhällets
förmåga att upprätthålla vikdga samhällsfunktioner i olika krissituationer. I ett krisläge, på
länsövergripande nivå, kan samverkansfunktionen samordna kommunikation och
informadon, skapa lägesbild samt ta fram underlag för beslut.
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29

KS § 9:24

Dnr. KS 2016/0193

Redovisning av uppdrag till nämnderna, styrelser och bolag enligt
3 kap 15 § Kommunallagen (KL)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige noterar sammanställd rapport till protokollet avseende nämndernas
redovisning av hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med stöd
av Kommunallagens 10 § första stycket och 12 §.

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

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens kontors 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 (M)
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 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 fullmäkdge ska besluta om omfattningen av redovisningen och
formerna för den.
De hänvisade paragraferna anger:
"Fullmäkdge 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 fullmäkdge 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 respekdve 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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Tjänsteutlåtande

-Olof Friman
Kommundirektör

Kanslichef
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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
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
i borgensärenden besluta om att avslå ansökan om kommunal borgen
kommunens förvaltningsorganisation

Kommunstyrelsens politiska organisation - beslut om eventuella ytterligare
utskott inom Kommunstyrelsen, förutom arbetsutskottet
ge uppdrag att upprätta detaljplan och områdesbestämmelser samt att
besluta i fråga vid programsamråd, samråd och utställning

Antal
inga

inga
3 nya enheter har
inrättats

1 utskott
6 samråd
6 utställningar

Kommentar

Plan- och exploateringsenheten delades i en
planenhet och en exploateringsenhet, beslut av
Samhällsbyggnadschefen
Tillkommande enhet — Enhet för Budget och
kvalitet,
beslut av Kommundirektören
Beredskapsutskottet inrättades
KS 2015-12-16 § 16:3
Kommunstyrelsens arbetsutskott

1

Delegering särskilt angivet i gällande reglemente
godkänna program för detaljplaner och planeringsavtal för reglering av
plangenomförande
besluta om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och
områdesbestämmelser då bestämmelserna om enkelt planförfarande får
tillämpas
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
godkänna exploateringsavtal som inte är av principiell betydelse eller av
större vikt
uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagen
utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen
upplåta platser för torghandel
vid tecknande av avtal följa av kommunfullmäktige fastställda
kostnadsramar och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt
hantera inteckningar samt uttag och utbyte av pantbrev liksom andra
liknande åtgärder
ansöka hos länsstyrelsen om förordnande om avstående och upplåtande av
mark samt kostnader för vägar, vatten och avlopp enligt plan- och
bygglagen
ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse
upphäva villkor, som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt,
upptagna i köpebrev för försålda fastigheter
yttranden enligt lagen om allmän kameraövervakning (1998:150)
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

Antal
2 planeringsavtal

Kommentar
Exploateringschef i samtecknande

inga

5 inlösen

Exploateringsenheten

5

Beslut av Exploateringschef

inga
2 arrenden
46 markupplåtelser
3 torgplatser
-

Exploateringsenheten
Enligt delegation
Detta görs vid tecknande av samtliga avtal,
generellt inom förvaltningsorganisationen

inga
inga

inga
inga
inga
inga
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Delegering särskilt angivet i gällande reglemente
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

Åntal
Inga

avge yttranden som berör flera nämnder
träffa avtal i övergripande frågor som inte är av principiell betydelse eller
av större vikt
ändringar av redaktionell och formell art i kommunens regelverk

Inga
Inga

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

Kommentar
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

Kommunkansliet verkställer beslut om revidering
av regelverket. Andringar av redaktionell art i
kommunens regelverk sker löpande vid behov av
kommunkansliet.
Kommunens ägarfunktion har stärkts visavi
samtliga kommunala bolag där Österåkers
kommun har ett bestämmande inflytande, genom
revidering av bolagsordningar och ägardirektiv.

3

1:2 Kultur- och fritidsnämnden

Delegering särskilt angivet i gällande reglemente
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i ärenden gällande: Avskrivning
av fordran inom nämndens ansvarsområde upp till ett halvt basbelopp

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

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

Antal
Inga

Kommentar

Antal
Inga

Kommentar

Antal
1

Kommentar
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
(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges
ramar.
(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.
(21.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
redovisa läget för riktade bidrag vid
mänadsuppfölj ning per mars och september enligt
ekonomienhetens mall.
(45.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga
kommunägda fastigheter (kommunens anläggningar)
med nulägesbeskrivning och löpande ansvar för inreoch yttre underhåll samt intäkter från eventuellt
kontrakt med olika intressenter.
(46.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
samhällsbyggnadsförvaltningens kostnadsutveckling
som helhet (drift, investering,
exploateringsredovisning samt markförsäljning).
Detta ska redovisas senast mars 2016.
(47.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att den tillfälliga
bussen till Domarudden fortsätter under 2016-2017.

Verkställt

Pågår

Övrigt
Verkställt genom verksamhetsplan

X

Pågår kontinuerligt och redovisas i samband med
budget och årsredovisning

X

X

Har redovisats, respektive kommer att redovisas i
månadsupp följningarna
X
X

X

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.
Redovisas i samband med budget 2017

Beslut KS 2016-05-25 § 7:13.
Har anmälts på Kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-06-13
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Uppdrag i budget 2016
(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.
(49.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över
möjligheterna och förutsättningarna att införa en
närtrafikbuss på Ljusterö i samarbete med
Trafikförvaltningen i Stockholm.
(50.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att
implementera och kommunicera internt och externt
de nya miljömålen genom bl.a. kampanjer riktade
bland annat till kommuninvånare.
(51.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppnå en
god ekologisk status genom riktade insatser för mark
och vattenmiljöåtgärder.
(52.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram
förslag till åtgärdsplan för blå- och grönstruktur samt
naturvård.

(53.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett
skärgårds- och landsbygdsprogram i samband med
översiktsplan.
(54.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
arvode/reseersättning till ickepolitiker i råden.

Verkställt

Pågår

Övrigt

X

Beslut väntas fattas under hösten 2016

X

Beslut väntas fattas under hösten 2016.
Utredning tillsammans med trafikförvaltningen

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

X

Projekt Smedbyån

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.
Ej påbörjat. Uppdraget avses genomföras genom
upprättande av ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen.
Uppdraget kommer att verkställas i samband med
antagandet av bestämmelser om arvoden och
ersättningar inför mandatperioden
2019-2023.

X

X
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Pågår

Övrigt

(55.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ny
konstgräsplan med tält i närheten till den planerade
multihallen pä 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.
(57.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
möjligheter för turbåt från Österskärs havsbad ut i
Skärgården i samverkan med berörda intressenter.
(58.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
möjligheter för spolplatta vid kommunal
upptagningsplats vid Trälhavets båtklubb (TBK).
(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.
(60.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en
plan för upprustning av Rydbo IP tillsammans med
finansierings förslag i samverkan med markägaren.

X

Utreds i anslutning till transportstrategin

X

Pågår, redovisas under hösten 2016

Uppdrag i budget 2016

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

Verkställt

Ej påbörjat
X

Har tecknats av Kommundirektören

Utvärdering ännu ej påbörjad
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.

X

X

Pågår

X

Pågår och beräknas klart under hösten 2016
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2:2 Kultur- och fritidsnämnden
Uppdrag i budget 2016
(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges
ramar.
(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.
(21.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
redovisa läget för riktade bidrag vid
månadsuppföljning per mars och september enligt
ekonomienhetens mall.
(22.) Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att
följa upp sporthallens verksamhet bl.a. öppettider
under loven.
(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.

2:3 Skolnämnden
Uppdrag i budget 2016
(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges
ramar.
(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.

Verkställt

Pågår

X

Övrigt
Verkställt genom verksamhetsplan

X

X

Pågår kontinuerligt och redovisas i samband med
budget och årsredovisning
Har redovisats, respektive kommer att redovisas i
månadsuppföljningarna

X
X

Beslut KFN 2016-04-28 § 3:6

X

Utredningen har anmälts på
Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-13
Förslag har avgetts i beslut KFN 2016-06-02, § 4:4

Verkställt
X

Pågår

Övrigt
Verkställt genom verksamhetsplan

X

Pågår kontinuerligt och redovisas i samband med
budget och årsredovisning
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Uppdrag i budget 2016
(21.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
redovisa läget för riktade bidrag vid
månadsuppföljning per mars och september enligt
ekonomienhetens mall.
(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.
(25.) Skolnämnden får i uppdrag att utreda och
fastställa kapacitet (lokalutrymme för antal barn och
elever) i samtliga grundskolor och förskolor i
kommunen.
(26.) Skolnämnden får i uppdrag att se över budget
för tilläggsbelopp/särskild stöd inom gymnasieskolan
inför budget 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.
(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.

Verkställt

X

Pågår

Övrigt

X

Kommer att redovisas på augustisammanträdet
respektive senare under hösten 2016.

X

Arbetet påbörjat och kommer att ingå i
Verksamhetsplanen för år 2017

X

Arbetet påbörjat och kommer att ingå i
Verksamhetsplanen för år 2017

X

Arbetet påbörjat och kommer att ingå i
Verksamhetsplanen för år 2017

X

Ärendet beräknas behandlas under hösten 2016

Beslut SKOL 2016-05-17 § 5:4
Utredningen har anmälts på
Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-13
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Uppdrag i budget 2016
(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.

(30.) Skolnämnden får i uppdrag att undersöka
intresset för naturskola.
(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.
(32.) Skolnämnden får i uppdrag att inrätta
Pedagogcentrum som en permanent verksamhet.
(33.) Skolnämnden får i uppdrag att se över
resursfördelning för idrottshallar för samtliga
skolor/ huvudmän.

Verkställt

Pågår

X

Övrigt
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

X
X

X

X

Beslutet har anmälts på Kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-06-13
Ärendet beräknas behandlas under hösten 2016
Arbetet påbörjat och kommer att ingå i
Verksamhetsplanen för år 2017

Beslut SKOL 2016-03-22 § 2:7 att inrätta
Pedagogcentrum som en permanent verksamhet från
och med 2016-04-01.
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
(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges
ramar.
(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.
(21.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
redovisa läget för riktade bidrag vid
månadsuppföljning per mars och september enligt
ekonomienhetens mall.

Verkställt

Pågår

X

Övrigt
Verkställt genom verksamhetsplan

X

X

Pågår kontinuerligt och redovisas i samband med
budget och årsredovisning
Har redovisats, respektive kommer att redovisas i
månadsuppföljningarna

X

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

X

(35.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se
över ersättningsnivåer (pengastrukturen) i "Daglig
verksamhet" och "Stöd & service" i samråd med
ekonomienheten.
(36.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att
utreda möjligheter för att införa "Träffpunkt Rydbo"
liknande det i Roslags-Kulla.
(37.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att
utreda möjligheter för daglig verksamhete för äldre
över 67 år med funktionsnedsättning.

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
Beslut väntas fattas under hösten 2016

X

Beslut väntas fattas under hösten 2016

X

Beslut väntas fattas under hösten 2016
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Uppdrag i budget 2016

Verkställt

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

X

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

2:5 Socialnämnden
Uppdrag i budget 2016
(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges
ramar.
(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.
(21.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
redovisa läget för riktade bidrag vid
månadsuppföljning per mars och september enligt
ekonomienhetens mall.
(41.) Socialnämnden får i uppdrag att utreda bästa
förutsättningar för ensamkommande barns skolgång i
samråd med Skolnämnden.
(42.) Socialnämnden får i uppdrag att höja bidrag till
kvinnojouren från 1 kr per invånare till 2 kronor per
invånare.

Pågår

Vård- och omsorgsnämnden har gjort en
tilläggsbeställning avseende utökning av lokal för
Fyren samt en tjänst på 75 % vid verksamheten för
Fyren, VON 2016-06-21 § 6:8.
Vård- och omsorgsnämnden har bedömt att inga
ytterligare åtgärder behöver vidtas i dagsläget
VON 2016-03-22 §3:7
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.

X

Verkställt

Övrigt

Pågår

X

Övrigt
Verkställt genom verksamhetsplan

X

X

Pågår kontinuerligt och redovisas i samband med
budget och årsredovisning
Har redovisats, respektive kommer att redovisas i
månadsföljningarna

X

X

Utredning har inte bedömts som nödvändig då
operativt samarbete med skolförvaltning har skett i
uppdragets syfte
Socialnämndens beslut SN 2016-06-16 § 6:7
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2:6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdrag i budget 2016
(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges
ramar.
(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.
(21.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
redovisa läget för riktade bidrag vid
månadsuppföljning per mars och september enligt
ekonomienhetens mall.
(43.) Miljö-och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att
utöka tillsynsverksamheten inom nämndens
ansvarsområde.
2:7 Produktionsstyrelsen
Uppdrag i budget 20 8 6
(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges
ramar.
(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.
(21.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
redovisa läget för riktade bidrag vid
månadsuppföljning per mars och september enligt
ekonomienhetens mall.
(44.) Produktionsstyrelsen får i uppdrag att ta fram
prioritering och plan för upprustning inom
friluftsanläggningar.

Verkställt

Pågår

X

Övrigt
Verkställt genom verksamhetsplan

X

Pågår kontinuerligt och redovisas i samband med
budget och årsredovisning
Inga riktade bidrag föreligger

Verkställt
X

X

Redovisas i samband med boksluten

Pågår

Övrigt
Verkställt genom verksamhetsplan

X

Pågår kontinuerligt och redovisas i samband med
budget och årsredovisning

X

Verkställt och överlämnad från
produktionsförvaltningen till ekonomienheten
avseende mars
X
X

Kommer att verkställas avseende september
Kommer att verkställas under hösten 2016
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2:8 Byggnadsnämnden
Uppdrag i budget 201 6
(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges
ramar.
(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer
(21.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att
redovisa läget för riktade bidrag vid
månadsuppföljning per mars och september enligt
ekonomienhetens mall.

2:9 Armada Fastighets AB
Uppdrag i bydget 20 S 6
(63.) Armada Fastighets AB får, inom ramen för
gällande ägardirektiv, som direktiv, att bygga laddstolpar vid Alceahuset på fram och baksidan.
(64.) Armada Fastighets AB får, inom ramen för
gällande ägardirektiv, som direktiv, att ta del av
statsbidrag för förbättrade skolmiljöer och
äldreboende

Verkställt

Pågår

Övrigt
Verkställt genom verksamhetsplan

X

X

Pågår kontinuerligt och redovisas i samband med
budget och årsredovisning
Inga riktade bidrag föreligger

Verkställt

Pågår
X

Övrigt
Beräknas verkställt september 2016

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 - 2016-05-31)

. XI

3:1 Kommunstyrelsen
Ärenden och Dnr
Revidering av
KF §
tidigare uppdrag —
6:6/
Ny idrottshall i
2015
Skärgårdsstad
KS 2013/0340

Uppdrag
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 Skärgårds stadsskolan för
maximalt 25 Mkr, under förutsättning att marken
förvärvas till marknadsmässiga villkor till ett
maximalt pris om 500 tkr.

_U

I TU

3:2 Roslagsvatten AB/Österåkersvatten AB
Uppdrag
Ärenden och Dnr
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.

Verkställt

Verkställt

Pågår
X

Övrigt
Köpeavtal beträffande, marken tecknat

Pågår

Övrigt

X

Granskning av Svstemhandlin? påp-år.
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
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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.
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O D

IM
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 tjänsteutiåtande 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 (NI) yrkande och
finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Tjänsteutlåtande
Kommunkansliet

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
2016-08-15.

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.

Bilaga
1 .Förteckning - Ännu ej färdigbehandlade motioner 2016-08-15
2.Förteckning - Ännu ej färdigbehandlade medborgarförslag 2016-08-15

an-Olof Friman
kommundirektör

föeter Freme
Kanslichef
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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

2014:13
KS 2014/0329-100
2014-12-15
KF § 9:48
2015:1
KS 2015/0064-100
2015-02-09
KF § 1:38
2015:3
KS 2015/0074-100
2015-02-09
KF § 1:38
2015:20
KS 2015/0235-100
2015-06-15
KF § 4:31

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

Kommunstyrelsen /
Bereds för
Samhällsbyggnads förvaltningen behandling i
Kommuns tyrelsen
i samråd med kansliet
2016-09-26
Kommunstyrelsen / Kansliet
Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen
2016-09-26
Kommunstyrelsen/
Bereds för
Samhällsbyggnadsförvaltningen behandling i
Kommunstyrelsen
2016-09-26
Kommunstyrelsen,
Bereds för
Skolnämnden
behandling i
Kommunstyrelsen
Utgick från
dagordningen
KF 2016-05-23
Bordlagd
KF 2016-04-25
Skolnämnden har
behandlat ärendet
2016-02-09, JF 1:6

Tillsätt en etisk kommitté
(Björn Molin (RP))
Motion beträffande tillsättande av en oberoende
utredning Säbyviken
(Björn Molin (RP))
Starta ett komtek Österåker
(Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V))

Kommentarer

Bedömd
tidpunkt för
behandling
Kommun
fullmäktige
2016-10-17
Kommun
fullmäktige
2016-10-17
Kommun
fullmäktige
2016-10-17

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

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

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

Kommunstyrelsen,

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

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

2015:27
KS 2015/0325
2015-10-26
KF ^ 6:25
2015:30
KS 2015/0381
2015-12-14
KF § 9:38

Angående CEMR-deklarationen
(Andreas Lennkvist Manriquez (V)

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

Kommentarer

Bedömd
tidpunkt för
behandling

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen
Återremitterades
KF 2016-03-14
Bordlagd.
KF 2016-02-01
Kommunstyrelsen,
Bereds för
Kultur- och fritidsnämnden och behandling i
Ungdomslotsen i samråd med
Kommuns tyrelsen
ekonomienheten
Kultur- och
fritidsnämnden har
behandlat ärendet
2016-03-17, § 2:7
Kommunstyrelsen
Bereds för
/Personalenheten
behandling i
Kommunstyrelsen
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.

Remitterad till

Kommentarer

Dnr
Upptagen i KF

Ärende/motion
Inlämnad av

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

Angående utfasning av produkter med tillsatser av Kommunstyrelsen,
Miljö- och
mikroplast inom Österåkers kommun
hälsoskyddsnämnden i samråd
(Andreas Lennkvist Manriquez (V)
med upphandlingsenheten

2015:32
KS 2015/0394
2015-12-14
KF § 9:38
2016:2
KS 2016/0063
2016-02-01
KF §1:12
2016:3
KS 2016/0065
2016-02-01
KF § 1:12
2016:4
KS 2016/0098
2016-03-14
KF § 2:19
2016:5
KS 2016/0099
2016-03-14
KF § 2:19

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

Kommunstyrelsen
/Upphandlingsenheten

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

Kommunstyrelsen/
Bereds för
Samhällsbyggnadsförvaltningen behandling i
i samråd med kansliet
Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen,
Byggnadsnämnden i samråd
med Skolnämnden

Bereds för
behandling i
Byggnadsnämnden

Åldersbestämning av ensamkommande
ungdomar
(Peter Wihlner (SD))

Kommunstyrelsen,
Socialnämnden

Bereds för
behandling i
Socialnämnden

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

Kommunstyrelsen,
Socialnämnden

Bereds för
behandling i
Socialnämnden

Bedömd
tidpunkt för
behandling

Bereds för
behandling i
Miljö-och
hälsoskydds
nämnden
Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen
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ÖSTERÅKERS KOMMUN

MOTIOMSSTÄTSSTIK

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

2016:6
KS 2016/0100
2016-03-14
KF § 2:19
2016:7
KS 2016/0101
2016-03-14
KF § 2:19
2016:8
KS 2016/0102
2016-03-14
KF § 2:19

Utbilda invånare i att hantera faj ärts tattare
(Peter Wihlner (SD))

Kommunstyrelsen/
Samhällsbyggnadsförvaltningen
/Trygghetssamordnaren

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen

Inför mångkulturellt bokslut
(Peter Wihlner (SD))

Kommunstyrelsen /
Ekonomienheten

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen,
Produktionsstyrelsen

2016:10
KS 2016/0126
2016-03-14
KF § 2:19
2016:11
KS 2016/0127
2016-03-14
KF 2:19
2016:12
KS 2016/0128
2016-03-14
KF § 2:19

Jämställd snöröjning
(Ann-Christine Furustrand (S)

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

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

Bedömd
tidpunkt för
behandling

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen
Produktionsstyrelsen har
behandlat ärendet
2016-05-19, § 5:6
Kommunstyrelsen/
Bereds för
Kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen behandling i
fullmäktige
Kommunstyrelsen
/Väg- och trafikenheten
2016-09-19
2016-08-29
Kommunstyrelsen /
Bereds för
Ekonomienheten
behandling i
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen /
/ Kommunikationsenheten

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen
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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

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

Strategi för skolans digitalisering
(Marie Wengse SÖ)

Kommunstyrelsen,
Skolnämnden

2016:14
KS 2016/0131
2016-03-14
KF § 2:19
2016:15
KS 2016/0132
2016-03-14
KF § 2:19

Praktikplatser inom offentlig förvaltning
(Kristina Embäck (S)

Kommunstyrelsen
/Näringslivs- och
utvecklingsenheten

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

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

Kommunstyrelsen,
Vård- och omsorgsnämnden

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

Bedömd
tidpunkt för
behandling

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen

Vård- och

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

Kommunstyrelsen,
Vård- och omsorgsnämnden

omsorgsnämnden har
behandlat ärendet
2016-06-21, § 6:11
Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen
Värd- och
omsorgsnämnden har
behandlat ärendet
2016-06-21, § 6:12
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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

2016:17
KS 2016/0134
2016-03-14
KF § 2:19
2016:18
KS 2016/0135
2016-03-14
KF § 2:19
2016:19
KS 2016/0204
2016-05-23
KF § 4:21
2016:20
KS 2016/0206
2016-05-23
KF § 4:21
2016:21
KS 2016/0228
2016-06-13
KF ^ 5:20

Placering av minderåriga i äktenskap
(Peter Wihlner (SD)

Kommunstyrelsen,
Skolnämnden

Bereds för
behandling i
Socialnämnden

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

Kommunstyrelsen,
Socialnämnden

Bereds för
behandling i
Socialnämnden

Bedömd
tidpunkt för
behandling

Kommunstyrelsen,
Bättre balans i (o)valet av hemtjänsten
(Marie Ende (S), Lars Frid (S) och Francisco Contreras Vård- och omsorgsnämnden
(V)
Träbyggnadss trategi
Michael Solander (MP)

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

Bereds för
behandling i Vårdoch omsorgs
nämnden
Kommunstyrelsen /
Bereds för
Samhällsbyggnadsförvaltningen behandling i
Kommuns tyrelsen
Kommunstyrelsen/
Bereds för
Samhällsbyggnads förvaltningen behandling i
Kommunstyrelsen
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ÖSTERÅKERS KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAGSSTATISTIK

Förteckning över MEDBORGARFORSLAG som EJ slutbehandlats per 2016-08-15
Enligt Kommunallagen 5 kap 33 § bör medborgarforslag 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

KS 2015/0400
KF 2015-12-14
KF § 9:39

Medborgarforslag nr 19/2015 - Klätterställning till
Österskärsskolan

Remitterad till:
Skolnämnden i samråd med
Produktionsförvaltningen,
Kommunstyrelsen

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

Slutgiltigt beslut av:
Kommunstyrelsen
KS 2015/0418
KF 2016-02-01
KF §1:13

KS 2015/0429
KF 2016-02-01
KF §1:13

Medborgarforslag nr 20/2015 Beachvolleybollhall till Skärgårdskommunen
Österåker

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

Remitterad till:
Kultur- och fritidsnämnden
i samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Slutgiltigt beslut av:
Kultur- och fritidsnämnden
Remitterad till:
Vård- och omsorgsnämnden
Slutgiltigt beslut av:
Vård- och omsorgsnämnden
(efter hörande av kommunens
pensionärsråd)

Bedömd
tidpunkt för
slutbehandling
Kommun
styrelsen
2016-08-29

Bereds för
behandling i
Kultur- och
fritidsnämnden

Bereds för
behandling i Vårdoch
omsorgsnämnden

r'
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MEDBORGARFÖRSLAGSSTATISTIK

ÖSTERÅKERS KOMMUN

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

Dnr
Upptagen i KF

Ärende

KS 2016/0071
2016-03-14
KF § 2:20

Medborgarforslag nr 2/2016 — Fler fritidsledare till Remitterad till:
Kultur- och fritidsnämnden
Fältgruppen

KS 2016/0092
2016-03-14
KF § 2:20

KS 2016/0130
2016-04-25
KF § 3:23

Medborgarforslag nr 3/2016 Konstsnöanläggning och/eller skidtunnel till
Österåkers kommun

Slutgiltigt beslut av:
Kultur- och fritidsnämnden
(efter samråd med
produktionsförvaltningen)
Remitterad till:
Kultur- och fritidsnämnden,
Kommunstyrelsen

Medborgarforslag nr 4/2016 - Anlägg en
kommunal tennisplan i Margretelundsparken,
Bergsättra

Slutgiltigt beslut av:
Kommunfullmäktige
Remitterad till:
Kultur- och fritidsnämnden,
Kommunstyrelsen

Kommentarer

Bedömd
tidpunkt för
slutbehandling

Bereds för
behandling i
Kultur- och
fritidsnämnden

Bereds för
behandling i
Kultur- och
fritidsnämnden

Bereds för
behandling i
Kultur- och
fritidsnämnden

Slutgiltigt beslut av:
Kommunstyrelsen
KS 2016/0210
2016-06-13
KF § 5:21

Medborgarforslag 5/2016 - Reducering av
hastighet i barntätt villaområde

Remitterad till:
Byggnadsnämnder1

Bereds för
behandling i
Byggnadsnämnden

Slutgiltigt beslut av:
Byggnadsnämnden

2

15"
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 201605-12.
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 på 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 tjänsteudåtande daterat 2016-08-31, reviderad 2016-09-15.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag
1. Anta de lokala miljömålen enligt bilaga 1 "Österåkers miljömål 2016-2019" daterad 201605-12.
2. Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och bolag uppdras att utifrån förslagen i
miljömålsdokumentet och egna idéer ta fram och besluta om aktiviteter och åtgärder för att
bidra till att miljömålen som presenterats i miljömålsdokumentet "Österåkers miljömål 20162019" uppnås.
Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
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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 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", 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

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26
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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
- SamhäUsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

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

Ledamöter

Närvarande Ersättare

J

N

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

MP

Michael Solander

X

X

V

Andreas Lennkvist Manriquez

X

X

M

Michaela Fletcher, ordförande

X

M

Ersättare
Conny Söderström

X

M

Christina Funhammar

X

M

Kenneth Netterström

X

OP

Lennart Berneklint

X

Hans Johansson

X

RP

Peter Länder

X

MP

Jonas Jonsson

X

s

Resultat

A

X

X
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0 Österåker
Tjänsteutlåtande
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristina Eriksson
Datum 2016-08-31, rev 2016-09-15
Dnr
KS 2012/0428

Till Kommunstyrelsen

Lokala miljömål för Österåkers kommun

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

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
I, Anta de lokala miljömålen enligt bilaga 1 "Österåkers miljömål 2016-2019"
daterad 2016-05-12.
3. Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och bolag uppdras att utifrån
förslagen i miljömålsdokumentet 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.
.V

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

4. Miljömålen skall revideras en gång per mandatperiod.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 att uppdra åt SamhäUbyggnadsförvaltningen
att ta fram förslag till beslut om reviderade miljömål i Österåker och att därefter i bred
samverkan utarbeta en handlingsplan för genomförandet av åtgärder för att närma oss
målen. Kommu tifullmäktige beslutade 2014-12-15 att ge kommunstyrelsen ett uppdrag
om att förnya/revidera miljömålen för kommunen och kommunens innevånare.
Kommunstyrelsen fattade 2015-03-03 beslut om att tydliggöra organisationen för
framtagandet av målen och genomförandet av uppdraget. En politisk styrgrupp tillsattes.
En workshop har genomförts för politiker och tjänstemän. Förslag till mål har
remitterats till förvaltningar, bolag och rådgivande organ.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att anta ett övergripande mål med lydelsen
"Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges
för människa, miljö och natur att samverka." De lokala miljömålen ska ses som ett av
flera verktyg för att nå det övergripande målet. Med hållbart samhälle avses även sociala
och ekonomiska aspekter.
österåkers kommun | 184 86 Äkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | l<ommun@osteraker.se | www.osteraker.se

Sida I av 2

Tjänsteutlåtande

0Österåker

Ärendet har varit med på dagordningen för beslut i kommunstyrelsen 2016-01-11 samt
2016-04-27 men har utgått. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-25 framfördes
ett yrkande från M och C på ändring av texten om ekologisk mat. Två yrkanden
lämnades från MP med stöd av S som i korthet handlar om målens status och relation till
andra styrdokument, målens tydlighet, hur miljömålsarbetet ska bedrivas samt hur
miljömålen ska följas upp. I det andra yrkandet från MP och S framförs yrkande på
tillägg och ändringar i miljömålsdokumentet och själva målformuleringarna inom
samtliga målområden.
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06 -13 återremitterades ärendet till
Kommunstyrelsen genom en minoritetsåterremiss anförd av MP, med stöd av S och V.

Förvaltningens slutsatser
De lokala miljömålen bygger på samtliga nationella miljömål förutom målet för en
storslagen fjällmiljö. Miljömålen har beslutats av riksdagen och är ett löfte till framtida
generationer om frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser.
Målen har en lokal förankring och syftet med miljömålsdokumentet är att tydliggöra
kommunens miljöarbete, samla redan pågående arbete och antagna mål, öka farten och
styrningen av miljöarbetet för att närma oss målen samt att göra det möjligt att följa upp
miljöarbetet.
Att formulera lokala miljömål motsvarar den första delen av uppdraget från
Kommunfullmäktige. Förslaget beskriver också prioriterade åtgärder och aktiviteter inom
de olika målområdena som riktas till kommunorganisationen men även till boende och
verksamma i kommunen. Syftet är att inspirera kommunens styrelser, nämnder och bolag
att inom sina respektive ansvarsområden ta fram egna aktiviteter och åtgärder för att
bidra till att uppnå de lokala miljömålen och det övergripande inriktningsmålet.
Respektive verksamhet ansvarar för att ta fram aktiviteter och åtgärder inom det egna
ansvarsområdet för att på bästa sätt bidra till att miljömålen nås. Åtgärderna ska beslutas
av respektive nämnd i samband med att verksamhetsplaner och budget antas. Miljömålen
ska vara styrande, men miljömålsarbctet ska vara dynamiskt för att gynna engagemang
och egna idéer. Det ska finnas en tydlig organisation som kan stötta förvaltningar och
bolag när miljömålsarbetet ska påbörjas.
För att tydliggöra hur miljömålsarbetet kan bedrivas, har en handbok för det interna
miljömålsarbetet samt en struktur för genomförande och uppföljning bilagts ärendet.

Bilagor
1. Österåkers miljömål 2016-2019, daterad 2016-05-12
2. Handbok för det interna miljömålsarbetet, daterad 2016-08-22
3. Tabell med förslag på genomförande och uppföljning av målen, 2016-08-22

Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschcf

Charlotte Hedlund
Strategisk planeringschef
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Österåkers miljömål 2016-2019

HH

Skärgårdskommunen

2016-05-12

Gemensamma mål för en
gemensam framtid
I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål
som anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.
De beskriver de viktigaste miljöfrågorna där det över
gripande målet är att lämna över ett samhälle till nästa
generation där de stora miljöproblemen är lösta. För att vi
ska nå målen krävs insatser på många håll i hela samhället.
Kommunerna har en viktig roll för att driva på arbetet
och vara föregångare.
Österåkers miljömål bygger på de nationella miljömå
len. De speglar också regionala mål och strategier samt
regelverket för miljökvalitetsnormerna för vatten och
luft. Kommunens miljömål samlar dessutom viktiga mål
i andra antagna planer. Inom kommunen ska miljömålen
vara ett verktyg för att arbeta mot det övergripande målet:
"Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle
där goda förutsättningar ges för människa, miljö och
natur att samverka"

De ska vara en del av kommunens verksamhetsplaner
och budget i nämnder och styrelser. Målen är styrande.
Åtgärderna under rubriken "Detta kan kommunen
och dess bolag göra" är förslag till kommunens nämnder
och styrelser om åtgärder som under arbetet med mil
jömålen har identifierats som viktiga.
Avsikten är att de ska kunna fungera som en inspiration
för verksamheternas fortsatta miljöarbete.
Kommunen beskriver och följer upp miljöarbetet med
hjälp av ett antal nyckeltal. Målen revideras och skärps
varje mandatperiod utifrån ny kunskap.
Målen riktar sig också till invånare och aktörer i kom
munen. "Vad du kan göra" ska inspirera till handling och
öka samverkan mellan kommun, föreningar och
näringsliv.
Med vänliga hälsningar,
Styrgruppen
Mattias Lindow (L)
Ann-Christine Furustrand (S)
Michaela Haga (C)
Hampe Klein (M)

"Österåker ska utveckla ett långsiktigt
hållbart samhälle där goda förutsättningar
ges för människa, miljö och natur att
samverka"

Skärgård, sjöar och vatten

Sid 4-5

Mark, byggande och boende

Sid 6 - 7

Klimat och luft

Sid 8 - 9

Natur och biologisk mångfald

Sid 10 - 1 1

Skadliga ämnen och rena kretslopp

Sid 12- 13

2016-05-12

Skärgård, sjöar och vatten
Målområdet omfattar de nationella miljömålen: ingen
övergödning, hav i balans samt levande kust och skär

som kommunens kustvatten Idarar inte kraven i
EU:s vattendirektiv på god ekologisk och kemisk

gård, levande sjöar och vattendrag och grundvatten av

status.
I kommunen finns ett 70-tal insjöar och cirka
60 vattendrag, varav många fortfarande är relativt
opåverkade med höga naturvärden. Det finns
också vattenområden som är starkt påverkade av
mänsklig verksamhet.
Det behövs åtgärder för att minska belast
ningen på kustvatten, sjöar och vattendrag från
jordbruket och djurhållning, från små och stora
avlopp och från dagvatten i tätbebyggda områ
den för att vi ska kunna förbättra vattenkvaliteten
och uppnå en god status.
Grunda havsvikar är särskilt viktiga områden
att bevara då de är barnkammare för fisk och har
en stor artrikedom. Anläggningar vid stranden,
muddring och utfyllnad påverkar under lång tid.
Under sommarhalvåret medför ett intensivt
friluftsliv och båtliv i skärgården att belastningen
på naturområden och hamnar ökar under samma
tid som fåglar och fiskbestånd föryngras. Det är
en viktig att miljöanpassa båtlivet.
Ökad kunskap om värdefulla naturområden
i skärgården och kring kusten ger bättre möjlig
heter att hitta en hållbar balans mellan utveckling
och bevarande.

god kvalitet.
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mång
fald, kulturmiljövärden samt landskapets ekolo
giska och vattenhushållande funktion ska beva
ras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv
värnas.
Kust och skärgård ska ha en hög grad av
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt naturoch kulturvärden. Näringar, rekreation och annat
nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedri
vas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och
andra störningar. (Naturvårdsverket)

Österåker idag
Skärgården är en värdefull tillgång för boende,
verksamma och besökare i Österåker. Vi har
en nio mil lång fastlandskust och ca 700 öar.
Vattenkvaliteten i kustvattnet påverkas av tillrinnande vatten från fastlandet. För höga halter
av kväve och fosfor ger problem med övergöd
ning vilket medför igenväxning, algblomning
och syrefria bottnar. Det är bland annat därför

Lokala miljömål
• Dagvattenhanteringen ska vara säker och
innehållet av föroreningarna i dagvattnet
ska fortsätta att minska

• Sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha
en god ekologisk och kemisk status
• Öka kunskapen om värdefulla kust- och
havsområden

• Utbyggnaden i skärgården sker på ett
varsamt sätt som tillgängliggör kusten
och bevarar natur- och kulturvärden

• Utveckla vattensamverkan inom Åker
strömmens avrinningsområde, med
syftet att genomföra åtgärder för att nå
en god vattenkvalitet

4

Skärgård,
sjöar
och vatten

Marsättra

Så här kan vi nå målen tillsammans!
Det här gör kommunen och de
kommunala bolagen
• Tar senast 2018 fram en vattenplan med
åtgärder för de vattenområden som inte
har god ekologisk eller kemisk status
enligt Vattenmyndigheten.
• Tar senast 2020 fram en kustvattenplan
för att kartlägga värden för natur, kultur
och rekreation i skärgården.
• Informerar båtägare om miljövänligt båtliv
och ställer krav på hamnarna så att de
uppfyller miljökrav och tillhandahåller den
avfallsmottagning som behövs.
• Vidtar åtgärder för att rena och fördröja
dagvatten från tätorten.
• Förbättrar avloppsledningsnätet för att
minska inläckaget och antal bräddningar
. Bedriver ett aktivt uppströmsarbete för
att förbättra vattenkvaliten på
inkommande vatten till reningsverken

5

Det här kan du göra
• Upptäck skärgården och våra sjöar för
fiske, friluftsliv och naturupplevelser
under hela året.
• Lev ett miljövänligt båtliv. Töm toalett
avfall vid en station, använd inga gifter när
du tar hand om båtbotten, skräpa inte
ner och ta hänsyn till djur och natur.
• Dagvatten från gator och vägar blir bad
vatten när det når havet. Tvätta bilen och
båten på en anläggning med vattenrening.
• Var sparsam med dricksvatten, ta vara
på regnvatten till bevattning och förebygg
risken för att förorena grundvatten med
avloppsvatten eller skadliga kemiska
ämnen.
• Om du har en egen avloppsanläggning,
kontrollera regelbundet att reningen
fungerar.

2016-05-12

Mark, byggande och boende
Gemensamma tillgångar som grönområden och
vatten- och kulturmiljöer ska värnas i plane
ringen. Hushållning med resurser som material,
råvaror och energi är grundprinciper för att
bygga håll-bart. Målet är att få en god bebyggd
miljö både inomhus och utomhus.
Klimatet kommer att förändras och vi behö
ver öka vår kunskap om vilka konsekvenser det
kan medföra i Österåker och vad vi behöver göra
för att förebygga risker och problem i befintlig
och planerad bebyggelse.
I Sverige är vi bra på att återanvända, sortera
och materialåtervinna. I Österåker har avfalls
mängderna minskat de senaste åren och den
utvecklingen ska fortsätta. Alla kan bidra genom
att minska matsvinnet, öka återanvändningen och
minska inköpen av saker som inte håller länge.
Kloka inköp i kommunens verksamheter och i
hushållen minskar den globala miljöbelastningen
som också kan bidra till bättre arbetsförhållanden
för de som odlar eller producerar varorna.
Kommunens avfallsplan beskriver vad som
ska göras för att minska avfallsmängden, öka
återvinningen och minska avfallets farlighet.
Bygg- och anläggningsarbeten ökar och
därmed ökar avfallsmängderna. Det är viktigt
att minska avfallsmängderna från byggsektorn.
Material som medför risk för hälsa och miljö ska
inte återanvändas utan hanteras på ett säkert sätt
så att spridningen av farliga ämnen minskar i vår
livsmiljö.

Målområdet omfattar det nationella miljömålet:
god bebyggd miljö.
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt med
verka till en god regional och global miljö. Naturoch kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas. (Naturvårdsverket)

Österåker idag
Österåker är en snabbt växande kommun vilket
medför att markanvändningen förändras på
många platser och att byggnader och anlägg
ningar tillkommer i snabb takt. Vi bygger nytt
och för kommande generationer. Ett hållbart
samhällsbyggande innebär att planera omsorgs
fullt och beakta såväl ekologiska, sociala och
ekonomiska aspekter. Olika intressen ska vägas
mot varandra när lokaliseringar av ny bebyggelse
och infrastruktur prövas.
Enligt den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen ska vi planera för energi
effektiva bebyggelsemiljöer och transportsys
tem. Med närhet till kollektivtrafik och service
minskar behovet av transporter med bil. Färre
resor med bil och ett förändrat sätt att resa långt
är förutsättning för att vi ska kunna minska kli
matpåverkan i tillräcklig utsträckning.

Lokala miljömål
Den totala avfallsmängden från hus
hållen minskar med 10 % från 2015 till
2020 räknat i kilo per person.

• Bebyggelseutveckling ska prioriteras
i områden nära kollektivtrafik, VAområden och service. Planeringen av
nya områden ska främja ett hållbart
byggande.

Minst 90 % av matavfallet från hushåll,
restauranger, storkök och verksam
heter återvinns genom biologisk
behandling till år 2030.

• Öka kunskapen om klimatförändring
arna och dess konsekvenser.
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Mark,
byggande och
boende

Östra kanalstaden

Så här kan vi nå målen tillsammans!
Det här kan kommunen och de
kommunala bolagen göra
• Riktlinjer för hållbart byggande ska tas
fram och omfatta frågor om markresurser,
grönområden, dagvatten, mötesplatser,
ekosystemtjänster, energi, avfall och
byggnadsmaterial.
• Energi- och miljökrav ställs när nya lokaler
för kommunal verksamhet tas i anspråk.
Det här gör kommunen och
de kommunala bolagen
• När kommunen bygger ska material och
byggvaror miljöbedömas med verktyg som
till exempel Byggvarubedömningen eller
Sunda hus.
• Vid kommunens upphandling av byggande
och rivning ställs krav på att avfallet ska
källsorteras enligt Sveriges Byggindustri
ers riktlinjer. Schaktmassor ska kontrol
eras med avseende på risken för
föroreningar.
. Alla kommunägda befinliga lokaler och
fastigheter ska senast 2025 uppnå kraven
som minst motsvarar brons enligt
standard från Sweden Green Building
Council.
• Kommunen har senast 2020 en klimatanpassningsplan.
7

• Kommunen ska arbeta för att minska
avfallsmängderna genom att under
lätta för återanvänd ning, god
tillgänglighet till återvinningstjänster
och minskat matsvinn.
Det här kan du göra
• Sortera allt ditt avfall och bidra till
produktion av biogas, återbruk,
materialåtervinning och energi
produktion.
• Lämna möbler, kläder, byggmaterial
och användbara saker till second hand
eller återbruk.
• Köp inte mer mat än du hinner äta
upp och släng inte fräsch mat även om
bästföredatumet har gått ut. Lita på
dina sinnen.
• När du som fastighetsägare utför
markarbeten eller bygger, tänk på att
spara värdefulla träd, naturvärden och
berghällar. De går inte att återskapa.

2016-05-12

Klimat och luft
Målområdet omfattar de nationella mijömålen: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara
naturlig försurning och skyddande ozonskikt.
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i
enlighet med FN:s ramkonvention för klimatför
ändringar stabiliseras på en nivå som innebär att
människans påverkan på klimatsystemet inte blir
farlig. Luften ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
(Naturvårdsverke t)

Österåker idag
Det finns en bred enighet om att klimatutsläppen
måste minska kraftigt för att den globala tem
peraturhöjningen ska begränsas. Klimatföränd
ringarna innebär en stor utmaning för samhället
lokalt och globalt.
Inom kommunens gränser är det trafiken
som är den dominerande källan till utsläpp av
klimatpåverkande ämnen. Teknikutvecklingen går
snabbt med att ta fram bränslesnåla fordon och
förnybara bränslen, men samtidigt ökar trafiken
varje år.
Båttrafiken står för en betydande del av
koldioxidutsläppen i kommunen. Med moderna
motorer och alkylatbensin minskar miljöbelast
ningen på luft och vatten.
Trafiken i tätorten och på vältrafikerade vägsträckor ger också upphov till förhöjda halter av
partiklar och andra luftföroreningar som

påverkar vår hälsa. Buller och trafikstörningar
stressar och påverkar vår sömn. Kommunen har
ställt sig bakom det regionala åtgärdsprogram
met för luftkvalitet och bidrar därigenom till att
minska miljöpåverkan från trafiken.
Förnybar energi har ingen eller liten klimatpå
verkan och är i större utsträckning producerad
lokalt.
Fjärrvärmen i Akersberga produceras helt
med förnybara bränslen och uppvärmningen av
kommunens lokaler och bostäder sker helt utan
olja. El som används till kommunens lokaler
kommer till stor del från vindkraft. Armada
Fastighets AB arbetar med att effektivisera
energianvändningen för att minska kostnader och
miljöpåverkan. Genom energi- och klimatråd
givningen förmedlar kommunen en oberoende
rådgivningstjänst som är till för hushåll, företag
och föreningar.
Kommunen samlar in cirka 25 kilo matavfall
per invånare (2014) som går till produktion av
biogas. Biogas har mycket liten klimatpåverkan
och används framförallt till kollektivtrafiken. Att
öka insamlingen av matavfall från kommunens
verksamhet, företagen och från hushållen är vik
tigt samtidigt som den största miljövinsten är att
minska mängden mat som behöver bli avfall.
Klimatfrågan är i hög utsträckning global.
Därför har konsumtion och import av varor och
mat, liksom våra resor, minst lika stor betydelse
som våra lokala utsläpp.

Lokala miljömål
• Utsläppen av koldioxid, kg per invånare,
minskar med 50 % till år 2030 jämfört
med 2009.
• Den totala energianvändningen i kom
munens fastigheter, bostäder och lokaler
och anläggningar minskar med 40 % till
2030 jämfört med 2009.

• I tätorten ska gång-, cykel- kollektivtrafik
prioriteras i kommunens planering.
•

Kommunens inköp av energi till el,
värme och transporter ska till 100 %
vara förnybar energi år 2030.

Klimat
och
luft

2016-05-12

Åkersberga station

o

o

Så här kan vi na målen tillsammans!
Det här gör kommunen och de
kommunala bolagen
• Kommunen arbetar tillsammans med
Trafikförvaltningen och Waxholmsbolaget
för att göra kollektivtrafiken mera
attraktiv och tillgänglig
• Armada Fastighets AB minskar energi
användningen med 3 % per år i lokaler och
bostäder.
• För nybyggda kommunala bostäder och
lokaler är energiprestandan bättre än
normerna i Boverkets byggregler.
• Det ska finnas säkra och tillgängliga cykel
stråk, i ett sammanhängande nät, till
skolan, kollektivtrafiken och service. Det
ska finnas ett utökat cykelnät för
rekreation och möjlighet att pendla till
arbetet med cykel.
• De personbilar som kommunen äger eller
hyr är från och med 2020 klassade som
miljöbilar enligt gällande miljöbilsnorm.
• Kommunen har 2020 en parkerings
strategi som omfattar infartsparkering,
cykelparkering och laddstationer för
elbilar.
• Kommunen har en resepolicy för
tjänsteresor.
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• Kommunen har senast 2018 en transport
strategi som beskriver hur kommunen ska
arbeta för hållbart resande.
Det här* kan du göra
• Cykla och gå korta sträckor, ställ bilen
under milen.
• Res bekvämt och kollektivt med tåg, båt
och buss för att bidra till en bättre
luftkvalitet.
• Gå eller cykla med barnen till skolan eller
samarbeta med andra familjer och bilda en
gående skolbuss.
• Köp el som har producerats med
förnybara bränslen och minska din
energiförbrukning.
• Tänk energismart när du bygger nytt,
bygger om eller köper elkrävande varor.
Kontakta energi- och klimatrådgivningen
för att få information och rådgivning.
• Var medveten om din klimatpåverkan när
du köper varor eller bokar resor.
• Välj dubbfria däck och använd motorvärmare för att minska miljöpåverkan från
bilen på vintern.

2016-05-12

Natur och biologisk mångfald
Tätortsnära skogar, grönområden och parker har
särskilt stor betydelse för en växande stad. Det är
viktigt att öka tillgängligheten till våra grönområ
den och att det finns olika naturkaraktärer, funk
tioner och aktiviteter där, för alla åldersgrupper.
Inom den regionala grönstrukturen Stockholms gröna kilar, finns ett intresse att
bevara och utveckla områden till nytta och glädje
för Stockholms läns invånare. För Ångarn- och
Bogesundskilen finns en mellankommunal sam
verkan som arbetar för att utveckla, tillgängliggöra och öka kunskapen om de gröna kilarnas
värden och funktion.
Ekosystemtjänster är varor och tjänster som
tillhandahålls av naturliga ekosystem och som
vi människor har nytta av. Det kan handla om
vatten- och luftrening, livsmedelsproduktion och
klimatutjämning eller den roll som ett grönom
råde har för folkhälsa, rekreation och undervis
ning. I en värld med ökande befolkning, tätare
bebyggelse och kommande klimatförändringar
blir ekosystemtjänsterna allt viktigare.
Att behålla värdefull natur och utveckla områ
den som är viktiga för friluftslivet på fastlandet
och i skärgården är positivt för kommunens
utveckling och bidrar till ett långsiktigt hållbart
samhälle.

Målområdet omfattar de nationella miljö
målen: myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt
odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv.
Den biologiska mångfalden ska bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Människor ska ha tillgång
till natur- och kulturmiljö av hög kvalitet och
med rik biologisk mångfald, som en grund för
hälsa, livskvalitet och välfärd. Arternas livsmil
jöer och ekosystemen samt deras funktioner
och processer ska upprätthållas. Våtmarkernas
ekologiska och vattenhushållande funktion i land
skapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden. (Naturvårdsverket)

Österåker idag
Österåker har en omväxlande natur, många
områden med höga naturvärden och en stor bio
logisk mångfald. Det finns elva naturreservat och
ett kulturreservat i kommunen. Naturreservatet
Karsvreta träsk är under bildande. Kunskapen
om värdefulla naturområden behöver spridas till
flera för att kunna bevara områden och vårda
dessa för framtiden.
Det finns goda förutsättningar för ett rikt
friluftsliv och många naturupplevelser i vår kom
mun.

Lokala miljömål
Boende och verksamma i kommunen har
god tillgång till parker och natur och ett
varierat utbud av grönområden av god
kvalitet.
I samband med detaljplaneläggning ska
behovet av ekosystemtjänster alltid
bedömas. Det kan till exempel vara
rening och fördröjning av dagvatten, luft
rening, vindskydd och skugga, pollinering
och odling.
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Kommunens grönstruktur för rekreation
och biologisk mångfald är en del av den
regionala grönstrukturen. Samverkan
kring de gröna kilarna ska fortsätta och
utvecklas.
Öka förutsättningarna för barn och
ungdomars lärande om ekologi, djur och
natur samt Allemansrätten.

Natur och
biologisk
mångfald

Äkers kanal

Så här kan vi nå målen tillsammans!
Det här kan kommunen och de
kommunala bolagen göra
• Kommunalt ägda natur- och grönområden
vårdas så att naturvärden säkerställs samt
att värden för rekreation och friluftsliv
bevaras och tas tillvara.
• En kartläggning av naturvärden och sociala
värden i tätortsnära naturområden finns
klar senast 2018.
• Ett planeringsunderlag för att bedöma
ekosystemtjänster finns klart senast 2018.
• Föreningar som i samråd med kommunen
vill genomföra naturvårdande åtgärder
ska kunna få tillgång till kompetens och
finansiellt stöd.
• Planer för bevarande och skötsel av
kommunens naturmark är fastställda
senast 2018.
Det här gör kommunen och
de kommunala bolagen
Kommunen ska erbjuda resurser till
skolor och förskolor för att arbeta med
naturpedagogik.

Det här kan du göra
• Upptäck våra naturområden i kommunen
för naturupplevelser och en aktiv fritid.
• Odla blommor, fruktträd och andra växter
som bin och fjärilar tycker om. Gör en äng
av en del av din gräsmatta för att öka den
biologiska mångfalden.
• Som markägare kan du öka din kunskap
om vilka värden som finns på din fastighet
och hur du bäst bevarar dem till
kommande generationer.
• Allemansrätten är en rättighet som är
unik för Sverige men som också innebär
en skyldighet att visa hänsyn till jord- och
skogsbruk, djurhållning, växt- och djurliv.
Förmedla det till våra besökare, barn och
ungdomar.
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Skadliga ämnen och rena kretslopp
Målområdet omfattar de nationella mijö-

utsättning för rena kretslopp och en fungerande

målen: giftfri miljö och säker strålmiljö.

återvinning.
Försiktighetsprincipen ska gälla när vi
upphandlar och köper in varor till kommunens
verksamhet.
Det finns ett antal kända förorenade mark
områden och byggnader i kommunen där det
finns en risk för spridning av miljö- och hälso
farliga ämnen. I samband med ändrad markan
vändning eller när rivning och markarbeten ska
utföras finns det alltid en risk för att komma i
kontakt med kända eller okända markförore
ningar. Med bättre kunskap minskar riskerna.
Rent dricksvatten och mat utan gifter är
väsentligt för vår hälsa. I kommunen finns många
enskilda vattentäkter. Grundvattnet är en gemen
sam resurs som ska skyddas mot föroreningar för
att kommande generationer också ska ha tillgång
till rent vatten.
Vår produktion av livsmedel medför en stor
miljöbelastning. Genom att välja närodlat, ekolo
giskt, säsongsanpassat och rättvisemärkt minskar
den negativa påverkan på miljön och människors
hälsa.

Förekomsten av ämnen i miljön som har ska
pats i eller utvunnits av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den biologiska mångfal
den. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära
noll och deras påverkan på människors hälsa och
ekosystemen är försumbar. (Naturvårdsverket)

Österåker idag
Långlivade skadliga ämnen som finns spridda i
miljön och lagrade i varor och byggnader påver
kar oss människor och miljön under lång tid.
Vissa ämnen, som vi vet är särskilt farliga, ska
fasas ut från vår livsmiljö. Särskilt känsliga är barn
och unga som växer och utvecklas och riskerar
att få i sig större mängder i förhållande till sin
kroppsvikt.
Konsumtionen av varor och kemiska pro
dukter ger en belastning i alla led från produktion
till avfall. För många produkter saknas fortfa
rande kunskap om deras effekter.
Vi behöver också öka kunskapen om vilka
produkter som som är hälso- och miljöfarliga
så att vi kan välja våra inköp och sortera avfallet
rätt, separerat från övrigt avfall. Det är en för

Lokala miljömål
• Risker som barn och ungdomar utsätts
för på grund av skadliga ämnen minskar.

• Det ska vara enkelt att lämna farligt avfall
till godkända mottagare.

• Dricksvatten från det kommunala
ledningsnätet och från större enskilda
vattentäkter ska vara fritt från skadliga
ämnen.

• Kunskapen om förorenade markområden
och byggnader ökar så att spridningen av
miljöstörande ämnen inte medför risker
för människors hälsa eller miljön.

• Avloppsslammet från kommunens
reningsverk ska vara så rent att näringen
kan återföras till jordbruket.
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Skadliga
ämnen och
rena
kretslopp
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Österskärs havsbad

Så här kan vi nå målen tillsammans!
Det här gör kommunen och de
kommunala bolagen
• Kommunen ställer miljökrav vid upp
handling av varor och tjänster.
Konkurrensverkets råd och riktlinjer för
krav och uppföljning ska vara vägledande.
Till 2020 ska relevanta miljökrav ställas vid
alla kommunens upphandlingar.
• Senast 2018 har alla förskolor i kommnen
inventerat material och utrustning som
barnen kommer i kontakt med samt ha en
handlingsplan för hur farliga ämnen kan
fasas ut.

Det här kan du göra
• När du tar emot eller transporterar bort
jord- och schaktmassor på din fastighet
ansvarar du för att säkerställa att de inte
är förorenade.
• Köp ekologiska eller miljömärkta varor,
de innehåller färre tillsatser och skadliga
kemiska rester. Välj grönsaker och frukt
efter säsong för att gynna det närodlade.
• Använd inte impregnerat virke mer än vad
som behövs för säkra konstruktioner.
• Om du har en egen dricksvattentäkt,
kontrollera vattenkvaliteten regelbundet
med de analyser som behövs just i ditt
område.

• Kommunen antar senast under 2016 ett
mål för andel ekologisk mat i samband med
antagandet av kostpolicyn. Mat som är när• Kemiska produkter, färg, läkemedelsrester
producerad, har liten klimatpåverkan eller
och hygienprodukter som inte kan brytas
som bidrar till att behålla ett öppet landskap
ned hör inte hemma i avloppet. Välj miljöska också prioriteras.
märkta produkter och lämna rester av
• Misstänkta eller kända förorenade
skadliga kemikalier och färg som farligt
områden som bedömts utgöra stor eller
avfall. Läkemedelsrester lämnas in på
mycket stor risk för påverkan på
Apoteket.
människors hälsa utreds, undersöks
och åtgärdas i tillräcklig grad utifrån
nuvarande eller planerad markanvändning.
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KF § 5:13

Dnr. KS 2012/0428

Lokala miljömål för Österåkers kommun 2016-2019
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen genom en
minoritetsåterremiss med motivering anförd av Jonas Jonsson (MP).

Motivering till återremiss
Återremiss av ärendet för att klargöra och fastslå:
- hur miljömål relateras till styrdokument som t ex naturvårdsprogram, VA-plan,
översiktsplan, avfallsplan, klimatstrategi
- att miljömål uttryckligen följs upp i kommunens miljöredovisning - vad som är mätbara mål
under "Lokala miljömål" och vad som är visioner och råd eller ord i syfte att ge förslag till
åtgärder
- vilka indikatorer som måste finnas för de olika Lokala miljömålen.
I övrigt hänvisas till yttrande och reservation från MP i Österåker i KS den 25 maj 2016.
Jonas Jonsson (MP)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 att uppdra åt Samhällbyggnadsförvaltningen att ta
fram ett förslag till beslut om reviderade miljömål i Österåker och i bred samverkan utarbeta
en handlingsplan för genomförandet av åtgärder för att närma oss målen.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 att ge kommunstyrelsen ett uppdrag om att
förnya/revidera miljömålen för kommunen och kommunens invånare.
Kommunstyrelsen fattade 2015-03-03 beslut om att tydliggöra organisationen för
framtagandet av målen och genomförandet av uppdraget. En politisk styrgrupp tillsattes. En
workshop har genomförts för politiker och tjänstemän. Förslag till mål har remitterats till
förvaltningar, bolag och rådgivande organ.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-05-25, § 7:14.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-12.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (IVI) yrkat bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Michaela Haga (C) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Forts, nästa sida
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-06-13

Forts. KF § 5:13
Jonas Jonsson (MP) yrkar på återremiss av ärendet enligt motivering.
Ann-Christine Furustrand (S) och Francisco Contreras (V) biträder Jonas Jonssons (MP)
återremissyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer bifall till återremissyrkande mot avslag och finner att fullmäktige beslutat
avslå återremissyrkandet.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för att avslå återremissyrkandet och nej-röst för att
bifalla återremissyrkandet.
Omröstningen utfaller med 32 ja -röster och 19 nej-röster.
17 nej-röster krävs för att återremittera ärendet genom en minoritetsåterremiss i enlighet med
Kommunallagens bestämmelser i 5 kap 36 §.
Fullmäktige har därmed beslutat återremittera ärendet till Kommunstyrelsen genom en
minoritetsåterremiss med motivering anförd av Jonas Jonsson (MP).

Omröstningslista KF § 5:13

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justefandes signaturer

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN

2016 06 13
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Mandatfördelning M:14, S:12, L:5, C:2, KD:2, ÖP:2, RP:5, V:2, MP:4, SD:2, SÖ:1
Ledamöter
Parti

Namn

(M)
(M)
(M)

Michaela Fletcher
Hampe Klein
Christina Funhammar
Kenneth Netterström
Pär Lindforss
Jeanette Widén
Conny Söderström
Mats Höjbrandt
Anneli Hogrcvt?
Bror Jansson
Anneli Widén
Mats Beiming
Bengt Svensson
Monica Kjellman
Ritva Filt»
Mathias Lindow
Lars Österlind
Michaela Haga
Björn Pålhammar
Lennart Berneklint
Franz Heinel
Arne Ekstrand
Mikael Ottosson
Ann-Christine Furustrand
Jörgen Palmberj>
Anas Abdullah
Rosita Olsson Palmberg
Marie Ende
Roger Svalhede
Ingela Westerlund
Anders Pettersson
Anna-Sara Yiklund
Mats Larsson
Kristina Embäck
Francisco Contreras
Bo Edlén
Michael Solander
Heidi Stapf Ekström
fonas lonssioii
Kristin Ha^upnl
Björn Molin
Sven Ragnelid
Roger Johansson
Björn Rapp
Ivar Horst
Peter Wililner
Lennart Ljurigi|v>sl
Marie Wengse
Margareta Olin
|ohan Boström
Ingela Gardner
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(M;
CM;
(M;
(M)
(M)
(M;

C-\r>

(M>

C')

(U

(i.)
(i.)
(i.)
(Q
(Q
(ÖP)
(ÖP)
(KD)
(KD)

•;s)
(S)
$)
(Si

P)

(S>
(S>
(S)
(V)
(V)
(MP}
(MP)
(MP)
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Ersättare

X
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Josefine Radonné (M)
Berndt Högre vt: (M)
X
X
X
X
X
X
X
X
Patrik Ferm f'I.)
X
X
X
X
X
X
X
Kerstin Sundberg (KD)
X
X
X
X
X
X

Ja Nej Avstå
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tommy Rindevall (S)
X
X
Cecilia Ringstedt (Sj
X
X
X
Andreas Lennkvist Manriquez !'\r;
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
Sven Pierre (SO)

X
X
X

X
X
X
X
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Österå ta
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 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 2017 finansieras inom Kommunstyrelsens ram.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen sammanträder kl. 15.00 vid följande tillfallen 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 reservation
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 Kommunfullmäktige under år 2017.

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

Justerandes signature

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26

Forts. KS § 10:15

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag 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 Solanders (MP) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (NI) 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

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

Ledamöter

Närvarande Ersättare

J

N

M

Johan Boström

X

X

M

Hampe Klein

X

X

L

Mathias Lindow, 1:e vice ordf.

X

X

L

Jenny Nordström

X

X

C

Michaela Haga

X

X

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

M

Ersättare
Conny Söderström

X

M

Christina Funhammar

X

M

Kenneth Netterström

X

OP

Lennart Berneklint

X

Hans Johansson

X

RP

Peter Länder

X

MP

Jonas Jonsson

X

s
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0 Österåker
Tjänsteutlåtande
Till Kommunstyrelsen

Kommunkansliet
Fredrik Zethraeus
Datum
2016-09-02
Dnr
KS 2016/0287

Sammanträdestider 2017 för Kommunstyrelsens arbetsutskott,
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
Sammanfattning
Kommunkansliet har arbetat fram förslag på sammanträdes tider för Kommunstyrelsens
arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under år 2017.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen sammanträder kl. 15.00 vid följande tillfållen under 2017:
9 januari, 13 februari, 20 mars, 26 april, 22 maj, 28 augusti, 4 oktober, 25 oktober och 22 november.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i anslutning till Kommunstyrelsens
planarbetsutskotts sammanträde vid följande tider under 2017:
1 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 21 juni, 20 september, 11 oktober och 13 december.

Jah-Olof Friman
Kommundirektör

J^eter Frej:
Kanslichef
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0 Österåke
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 åt Kommunstyrelsen att via ramavtal inköpa hårdvara i form av läsplattor till
ledamöter och ersättare i Kommun fullmäktige, 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. Även
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

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 så är fallet.

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Tjänsteutlåtande
Kommunkansliet

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-08-26
Dnr
KS 2016/0240

Digitala handlingar för Kommunfullmäktige samt nämnder och styrelser
i Österåkers kommun
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. Även 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.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
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,
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.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-26, KS § 77 att uppdra till Kommunstyrelsens kontor att ta
fram förslag på en införandeplan samt en kostnadsredovisning för en övergång till digital och
teknikneutral ärendehantering för Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-30, KS § 125 bland annat att notera införandeplanen och
kostnadsredovisningen till protokollet, att uppdra till kommunkansliet att införskaffa s.k. läsplattor
samt ta fram rutiner för digital ärendehantering och uppdrog till kommunkansliet att utvärdera
Kommunstyrelsens digitala ärendehantering.
Kommunkansliet införskaffade läsplattor till Kommunstyrelsens förtroendevalda samt började att
distribuera kallelser och sammanträdeshandlingar via en webbaserad gratistjänst.
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Tjänsteutlåtande
Efter att utvärdering skett av Kommunstyrelsens dåvarande lösning för digital ärendehantering,
beslutade Kommunstyrelsen 2015-03-30, KS § 5:33 att uppdra till kommunkansliet att upphandla en
leverantör för digital distribution av handlingar.
Kommunkansliet tecknade 2015-08-18 , efter genomförd upphandlingsförfarande, avtal
med NetPublicator Apps AB. Företaget tillhandahåller NetPublicator Docs appar som arbetsverktyg
för nämndhandlingar. Kostnad för NetPublicator (uppsättningsavgift, uppstartsutbildning,
tjänsteavgift, kostnad för antal licensanvändare) uppgår per 2016-07-01 till ca 122 000 kr.
Under våren 2015 införde Byggnadsnämnden en digital distribuering av handlingar via
samhällsbyggnads förvaltningens eget ärendehanteringssystem ByggR. Övergången finansierades via
den ramökning om 65 000 kr vilken Byggnadsnämnden erhöll i Budget 2014, och användes för
inköp av s.k. läsplattor. Distribuering av själva sammanträdeshandlingarna via Bygg R omfattar inga
kostnadsökningar eller tillkommande licensavgifter.
Österåkers kommun använder sig sedan år 2010 av det digitala ärendehanteringssystemet Public 360
genom vilket kommunens allmänna handlingar diarieförs. Förvaring av fysiska handlingar i
kommunarkivet sker dock fortsatt varför utskrift från ärendehanteringssystemet sker med fysisk
pappers förvaring i närarkiv fram tills att leverans till kommunarkivet ska ske. Kommunen har
genomfört en förstudie inför införande av e-arkiv med tillhörande upphandling. E-arkiv innebär att
handlingar arkiveras digitalt, vilket succesivt kommer att medför att de handlingar som diarieförs i
Public 360 ska slutarkiveras digitalt, och ej hanteras i fysisk form.

Förvaltningens slutsatser
Förvaltningen anser att en utveckling mot en modern e-förvaltning är angelägen och förespråkar
därför en övergång till generell distribution av digitala handlingar till såväl Kommunfullmäktige som
nämnderna. En sådan lösning ligger helt i linje med det redan existerande digitala
ärendehanteringssystemet Public 360 samt förvaltningens planering för ett framtida e-arkiv. En
allomfattande digital hantering i kommunens process kring ärenden och handlingar innebär en
förenklad och minskad administration samtidigt som det bättre lever upp till ökade lagkrav på digital
hantering gentemot medborgare och mellan myndigheter, det vill säga den allmänna digitala
utvecklingen i samhället i stort. Som exempel på andra aktörer som övergått till digitala handlingar
kan nämnas Göteborg stad, Järfälla kommun, Stockholms läns landsting samt Region Gävleborg.
Enligt kommunkansliets beräkning skulle ca 110 surfplattor behöva köpas in utifrån det underlag
som idag föreligger, det vill säga de förtroendevalda som idag har uppdrag i en eller flera av
kommunens nämnder (undantaget Valnämnden) eller som är invalda i fullmäktige, och som inte
redan idag har surfplatta via Kommunstyrelsen eller Byggnadsnämnden.
Förvaltningen noterar att kostnaden för papper i samband med Kommun fullmäktiges sammanträde
2016-09-19, uppgick till ca 3 200 kronor, kuvertkostnaden uppgick till ca 200 kronor samt att
portokostnaden uppgick till 9 500 kronor. Arbetstiden för att trycka handlingar samt att kuvertera
uppskattas till ca 3 — 4 arbetsdagar.
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Tjänsteutlåtande
Förvaltningen gör bedömningen att IT-support, som kan komma att krävas till följd av en generell
övergång till digitala handlingar, ryms inom befintliga resurser, såväl personellt som ekonomiskt. ITsupport kommer bl. a. finnas tillgänglig av i form av ett IT-baserat användarstöd samt handbok.

/Jan-Olof Friman
Kommundirektör

Peter Freme
Kanslichef
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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.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-01.

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

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

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Ordförandeförslag
Kommunstyrelsens ordförande
Michaela Fletcher

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-06-15
Dnr
KS 2016/0126

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

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 planaröetsutskott 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

Tjänsteudåtande från SamhäUsbyggnadsförvaltningen daterat 2016-06-01

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande
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Tjänsteutlåtande
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ann Erlandsson

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-06-01
Dnr
KS 2016/0126

Svar på motion nr 10/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Jämställd
snöröjning
Sammanfattning
Kn motion är v?ick( pä Kommunfullmäktige 2016-013-(4, § -2:19 "JjimMsilld snöröjning" av AnnChristine Furiistrand (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.

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 modon om att införa jämställd snöröjning har inkommit och motionären 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 det 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
Samhällsbyggnadschef

(
Affiia Anderman
Väg- och trafikchef
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Tabell 1
Startkriterium och färdigstäUandetider för snöröjning och ftalkbeksmpning.
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 start kriterium och färdigställandetider gälla alla
dagar.

HALKBEKÄMPNING

SNÖRÖJNING
Startkriterier
Blöt snö
Torr snö

Tidsrymd
Snöröjning Färdigställandetid *

Startkriterier Färdigställt inom >
Förebyggande

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

5 cm

3cm

3h

Idygn

Vid halkrisk

3h

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

5cm

3 cm

8h**

Idygn

Vid halkrisk

6h

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

3crn

3cm

2dygn

Vid halkrisk

3h

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.
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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

Östers
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26

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 tjänsteudåtande 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 signaturei

Utdragsbestyrkande
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Ordförandeförslag
Kommunstyrelsens ordförande
Michaela Fletcher

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-09-06
Dnr
2015/0394

Svar på motion nr 32/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och
Andreas lennkvist (V) - Vita jobb-modellen
Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-12-14, § 9:38 från Ann-Christine Furustrand (S) och
Andreas Lennkvist (V), föreslår motionärerna att Kommunfullmäktige beslutar att införliva
upphandlingsmodellen "Vita-jobb modellen" i samband med tjänsteupphandlingar.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
Anse motionen 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.

Bakgrund
Tjänsteudåtande från Upphandlingsenheten daterat 2016-08-16

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

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

Sida I av I

Tjänsteutlåtande
Upphandlingsenheten
Datum 2016-08-16
Dnr
KS 2015/0394

Till Kommunstyrelsen

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

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
Motion 32/2015 anses besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun avvaktar den nya Lagen
om offentlig upphandling (LOU). Den nya lagen avser bland annat ändringar kring krav på miljö-,
social- och arbetsrättsliga hänsyn vid offendig upphandling och förväntas implementeras under
början av 2017.

Bakgrund
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införliva upphandlingsmodellen: Vita-jobb
modellen i samband med tjänsteupphandlingar, motsvarande krav på kollektivavtal eller "kärnan" i
kollektivavtal.
Vita- jobb modellen
Kollektivavtal är som regel inte allmänt tillgängliga för varken upphandlande myndighet eller företag
som ej är anslutna. Vita- jobb modellen innebär i praktiken att kollektivavtal eller delar av
kollektivavtal, publiceras som en del av förfrågningsunderlaget och är krav i upphandlingen. Enligt
Företagarna saknar majoriteten av företagen med mindre än 50 anställda kollektivavtal. Reglerna i
kollektivavtal är ofta komplicerade och svåra att tolka. Det krävs ingående sakkunskap för att
fastställa avtalens innebörd. Det händer också att de avtalsslutande parterna är oense om hur ett
avtal ska tolkas. Det är därför svårt för den upphandlande myndigheten att korrekt formulera villkor
i enlighet med ett visst kollektivavtal och närmast omöjligt för ett företag som står utan
kollektivavtal att bedöma om det lever upp till ställda villkor.
I Malmö stads fall där Vita-modellen tillämpas finns avtal mellan fack och Malmö stad och ombudet
som gör underlaget till uppföljning avlönas av facket. Kontrollfunktioner ska genomföras på ett
oberoende sätt. Kommunen ska således ansvara för att ett ombud, i det här fallet fackombudet
genomför kontrollfunktionen utan några egenintressen. Leverantör ska inte behöva finna sig i att
ombudet tar ovidkommande hänsyn eller vidtar oproportionerliga utredningsåtgärder. Det är
omöjligt för en upphandlande myndighet att kunna försäkra sig om fackombudets neutralitet på
grund av bristande insyn i fackens pågående ärenden och sakintressen.
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Tjänsteutlåtande
Förvaltningens slutsatser
Med anledning av det ovan redovisade samt att utredning pågår med avseende på ny lagstiftning
saknas skäl att införa ett generellt krav på Vita-jobb modellen som särskilt kontraktsvillkor i
kommunens tjänsteupphandlingar. Kommunstyrelsens kontor besvarar förslaget eftersom det pågår
utredning inför implementering av ny lagstiftning.

•syrrj?Ai_
Ja^i-Olof Friman
jmmundirektör

Lisa Tingström
Upphandlingschef
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Motion om vita jobb modellen
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Österåkers kommun köper varje år ett stort antal tjänster från privata företag.
Upphandlingarna berör mängder av verksamheter och sträcker sig från byggprojekt och
teknikstöd till städning och olika former av omsorg för gamla och sjuka.
Tjänsteupphandlingen utvecklas i allmänhet med ambitionen att öka effektiviteten i den
kommunala verksamheten. Man vill få en bättre service till en lägre kostnad.
Den ambitionen har alltför ofta lett till upphandlingar där det lägsta priset helt har fått avgöra
vilka företag som ska få de offentliga uppdragen. Den tendensen har drivits på av att de EU
regler som styr offentlig upphandling är svårtolkade och, när det kommer till större
upphandlingar, förbjuder uttalade krav på att de anlitade företagen ska omfattas av svenska
kollektivavtal.
Effekten av den ensidiga inriktningen på det lägsta priset har bidragit till att offentlig
upphandling har gynnat djupt oseriösa företag som varken betalar skatt eller erbjuder
avtalsenliga anställningsvillkor. Det har i sin tur bidragit till att skattepengar används för att
försvåra redan snedvridna konkurrensvillkor i problematiska branscher.
Vi menar att den kommunala upphandlingen - vid sidan av att den ska säkra hög kvalitet också ska gynna seriösa företag samt understödja en arbetsmarknad där de anställa erbjuds
löner och anställningsvillkor som överensstämmer med gällande kollektivavtal.
För att uppnå det målet krävs det en tydligt social inriktning på de kommunala
upphandlingsbesluten. Samtidigt måste upphandlingarna hålla sig inom ramarna för LOU och
Lavallagen.
Den så kallade Vita jobb-modellen lever upp till de kraven. Modellen bygger på fyra
grundpelare:
• Upphandlingsunderlagen ska utformas så att företagen som får offentliga uppdrag måste
betala sina anställda i enlighet med kärnan i de kollektivavtal som redovisas i
upphandlingsunderlagen. Det är dock viktigt att understryka att detta inte innebär regelrätta
krav på kollektivavtal. Sådana krav är inte tillåtna. Däremot ska företagen följa kärnan i de
aktuella branschavtalen så som de definieras i Lavalagen, under upphandlingsperioden.

2015-11-01

• Huvudentreprenören ansvarar för underentreprenörer som också ska följa reglerna om löner
och anställningsvillkor i enlighet med de ovan beskrivna principerna.
• Företagen skriver under på att brott mot regelverken utgör uppsägningsgrund och grund för
skadeståndsanspråk från kommunens sida.
• Företagen öppnar sig för kontroller där företrädare för kommunen kan kontrollera hur
företagen lever upp till kraven i kontraktet mellan kommun och företag.
Idag bidrar Svenska kommuner och landsting till social dumpning genom att inte ställa rätt
kvalitetskrav vid offentlig upphandling. Svart arbetskraft omsätter enligt skatteverket omkring
66 miljarder om året. Ty vän' använder den offentliga upphandlaren skattemedel för att köpa
varor och tjänster utan att ställa tydliga krav på avtalsenliga villkor. Resultatet är att svarta
företag konkurrerar ut seriösa företag, skatteintäkter uteblir, och det blir dyrt för samhället alt
handla billigt. Vita Jobb-modellen gör att kommuner och andra offentliga upphandlare kan
använda reglerna i upphandlingslagstiftningen för att undvika social dumpning och
svartarbete. Vita Jobb-modellen har fungerat effektivt i såväl Stockholms stad som i Malmö
och allt fler kommuner väljer att använda sig utav den
Med bakgrund i detta föreslår vi
• Att kommunfullmäktige beslutar att införa den ovan beskrivna upphandlingsmodellen i
samband med tjänsteupphandlingar som riskera att belastas av marknadsstörningar som
bygger på illojal konkurrens i form av exempelvis lönedumpning eller skattebrott.

L-eVMKVfet'
Andreas Lennkvist (V)

Ann-Christine Furustrand (S)

