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Fredrik Zethraeus 

Ann-Christine Furustrand 

Michaela Fletcher (M) §§ 13:4-13:7, 13:9 och 13:17-13:19 

3:9 och 13:17-13:19 



G Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-1 1-23 

KS §13:4 Dnr. KS 2016/0352 

Handlingsplan för motverkande av våldsbejakande extremism 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta handlingsplan för motverkande av våldsbejakande extremism i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-11-15. 

2. Uppdra till Kommunstyrelsen att senast från och med 2018 ansvara för erforderliga 
aktiviteter för att motverka våldsbejakande extremism. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunens skyldigheter avseende våldsbejakande extremism regleras i kommunallag, skollag, 
socialtjänstlag, LVU samt offentlighets- och sekretesslag. I regering- och allianspartiernas 
överenskommelse från december 2015 tydliggörs kommunernas ansvar för att bedriva ett 
strukturerat och konkret arbete för att förebygga radikalisering och rekrytering till 
våldsbejakande grupper. Kommunerna förväntas arbeta med att hantera återvändare och 
samtidigt proakdvt motverka rekrytering av nya individer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-11-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Anta handlingsplan för motverkande av våldsbejakande extremism. 
2. Uppdra till Kommunstyrelsen att från och med 2018 ansvara för erforderliga aktiviteter för 
att motverka våldsbejakande extremism. 
Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg till beslutssatsen ett innebärande "... i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-11-15." 
Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg i beslutssats två innebärande att "... senast...". 
Michaela Fletcher (M) yrkar också på tillägg innebärande omedelbar justering av ärendet. 

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

Expedieras 
- Trygghetssatnordnaren 

Justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-1 1-23 

O Österåker 

KS §13:5 Dnr. KS 2016/0351 

Bolagsordning och ägardirektiv för Ögab fastighet 6 AB, 
organisationsnummer 559036-7263 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Ögab Fastighet 6 AB, organisationsnummer 
559036-7263. 

2. Utse kommunstyrelsens planarbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelseledamöter samt 
att uppdra åt bolagsstyrelsen att adjungera en representant från Roslagspartiet (RP). 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har tidigare under året beslutat om att förvärva Ögab Fastighet 6 AB 
organisationsnummer 559036-7263. Kommunfullmäktige måste för att detta skall kunna 
genomföras besluta om bolagsordning och ägardirektiv samt utse styrelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-10-17, rev. 2016-11-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Ögab Fastighet 6 AB organisationsnummer 
559036-7263. 
2. Utse kommunstyrelsens planarbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelseledamöter. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg i beslutssats tvä innebärande "... samt att uppdra åt 
bolagsstyrelsen att adjungera en representant från Roslagspartiet (RP)." 
Michaela Fletcher (M) yrkar också på tillägg om omedelbar justering av ärendet. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-1 1-23 

KS § 13:6 Dnr. KS 2016/0350 

Bolagsordning och ägardirektiv för Långängens Fastighets AB, 
organisationsnummer 556667-4809 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Långängens fastighets AB, 
organisationsnummer 556667-4809. 

2. Utse kommunstyrelsens planarbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelseledamöter samt 
att uppdra åt bolagsstyrelsen att adjungera en representant från Roslagspartiet (RP). 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har tidigare under året beslutat om att förvärva Långängens fastighets 
AB, organisationsnummer 556667-4809. Kommunfullmäktige mäste för att detta skall kunna 
genomföras besluta om bolagsordning och ägardirektiv samt utse styrelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-10-17, rev 2016-11-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Långängens fastighets AB, 
organisationsnummer 556667-4809. 
2. Utse kommunstyrelsens planarbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelseledamöter. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg i beslutssats två innebärande "... samt att uppdra at 
bolagsstyrelsen att adjungera en representant från Roslagspartiet (RP)." 
Michaela Fletcher (M) yrkar också på tillägg om omedelbar justering av ärendet. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-1 1-23 

0 Österåker 

KS §13:7 Dnr. KS 2016/0349 

O 

Bolagsordning och ägardirektiv för Brännbacken Återvinning AB, 
organisationsnummer 556238-2753 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Brännbacken Återvinning AB, 
organisationsnummer 556238-2753. 

2. Utse kommunstyrelsens planarbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelseledamöter samt 
att uppdra åt bolagsstyrelsen att adjungera en representant från Roslagspartiet (RP). 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har tidigare under året beslutat om att förvärva Brännbacken 
Återvinning AB, organisationsnummer 556238-2753. Kommunfullmäktige måste för att detta 
skall kunna genomföras besluta om bolagsordning och ägardirektiv samt utse styrelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-10-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Brännbacken Återvinning AB, 
organisationsnummer 556238-2753. 
2. Utse kommunstyrelsens planarbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelseledamöter. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg i beslutssats tva innebärande "... samt att uppdra ät 
bolagsstyrelsen att adjungera en representant från Roslagspartiet (RP)." 
Michaela Fletcher (M) yrkar också på tillägg om omedelbar justering av ärendet. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande Justerandes signaturer m 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-1 1-23 

O Österåker 

KS §13:9 Dnr. KS 2016/0324 

Svar på remiss - samråd enligt miljöbalken för en planerad 70 kV 
kraftledning mellan Täljö och Vaxholm 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna remissvaret från Österåkers kommun avseende samråd enligt miljöbalken för en 
planerad 70 kV kraftledning mellan Täljö och Vaxholm, i enlighet med förvaltningens 
tjänsteudåtande daterat 2016-11-14. 

2. Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
E.ON Elnät Sverige AB (E..ON elnät) behöver förstärka överföringskapaciteten av el till 
Vaxholm för att möta framtida krav på strömförsörjningen av Vaxholm. Stationen i Täljö är 
en viktig knutpunkt för elförsörjningen i regionen och behöver byggas om. Österåkers 
kommun har fått rubricerat ärende på remiss och senast 2016-11-18 önskar E.ON få ta del av 
synpunkter, kommunen har fått förlängd remisstid till 2016-11-24. Kommun och E.ON har 
sommaren 2016 haft dialog inför samrådet och kommunen har lämnat underlagsmaterial. 
Nedan sammanfattas Österåkers kommun synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-11-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar 
1. Godkänna remissvaret från Österåkers kommun avseende samråd enligt miljöbalken för en 
planerad 70 kV kraftledning mellan Täljö och Vaxholm, i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat 2016-11-14. 
2. Omedelbar justering av ärendet. 

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

Expedieras 
- E.ON Elnät Sverige AB 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer tyGF Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-1 1-23 

KS § 13:17 Dnr. KS 2016/0319 

Justering av bilaga till beslut 2016-10-24, KS § 12:6, 
Genomförandeavtal - planskildhet för Båthamnsvägens ersättning, 
Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Godkänna justeringen av avtalet mellan Österåkers kommun och AB Storstockholms 
Lokaltrafik (SL) om finansiering och samverkan för projektet planskildhet för 
Båthamnsvägens ersättning. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
Trafik förvaltningens interngranskning av det genomförandeavtal mellan Österåkers kommun 
och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) som reglerar finansiering och samverkan för 
"Planskildhet för Båthamnsvägens ersättning", som man beslutades att godkänna 2016-10-24, 
KS § 12:6, har genererat ett antal smärre förändringar av avtalet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-11-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att godkänna justeringen av avtalet mellan Österåkers kommun och AB 
Storstockholms Lokaltrafik (SL) om finansiering och samverkan för projektet planskildhet för 
Båthamnsvägens ersättning. 

Michaela Fletcher (M) yrkar pä tillägg innebärande omedelbar justering av ärendet. 

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

Expedieras 
- AB Storstockholms Lokaltrafik 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-1 1-23 

KS §13:18 Dnr. KS 2016/0320 

Justering av bilaga till beslut 2016-10-24, § 12:7, Genomförandeavtal 
o .. 

- ombyggnad av Akersberga station, Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Godkänna justeringen av avtalet mellan Österåkers kommun och AB Storstockholms 
Lokaltrafik (SL) om finansiering och samverkan för projektet ombyggnad av Akersberga 
station. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
Trafikförvaltningens interngranskning av det genomförandeavtal mellan Österåkers kommun 
och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) som reglerar finansiering och samverkan för 
ombyggnad av Akersberga station, som man beslutade att godkänna 2016-10-24, KS § 12:7, 
har genererat ett antal smärre förändringar av avtalet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-11-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att godkänna justeringen av avtalet mellan Österåkers kommun och AB 
Storstockholms Lokaltrafik (SL) om finansiering och samverkan för projektet ombyggnad av 
Akersberga station. 

Michacla Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande omedelbar justering av ärendet. 

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

Expedieras 
- AB Storstockholms Lokaltrafik 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer —> Utdragsbestyrkande 
ttCr 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-1 1-23 

KS § 13:19 Dnr. KS 2016/0354 

Indexuppräkning av taxor och avgifter inom Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde för 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Taxor- och avgifter för olika verksamhetsområden inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
fastställs enligt bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Omedelbar justering av ärendet 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsatsen för det innevarande i 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober månad. 
I budgetmaterial för 201 7 har indexuppräkning avseende taxor och avgifter som Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har förslagit i augusti månad, har varit preliminär. Senare under oktober 
har Miljö-hälsoskyddsnämnden uppdaterat taxor och avgifter utifrån SKL:s Prisindex för 
Kommunal Verksamhet (PKV). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-11-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att taxor- och avgifter för olika verksamhetsområden inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
fastställs enligt bilaga 1. 

Michaela Fletcher (M) yrkar pä tillägg innebärande omedelbar justering av ärendet. 

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

Expedieras 
- Budget- och kvalitetsenheten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


