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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:17 Dnr. KS 2016/0105 

Rapportering av flyktingverksamhet per februari 2016 samt beslut 
om ökad brutto- och intäktsram för Socialnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Socialnämndens bruttoram och intäktsram ökar med 62,7 Mkr till följd av volymökningen av 
ensamkommande flyktingbarn och nyanlända. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Rapport om flyktingverksamheten per februari månad 2016 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering" ska 
kommunstyrelsens kontor rapportera läget ur både finans och verksamhetsperspektiv minst en 
gång varannan månad. 
Flyktingverksamheten ska huvudsakligen finansieras genom olika typer av statliga medel och 
ska vara nollresultat i ekonomi dvs. att för kommunen ska vara kostnadsneutral. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-03-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Socialnämndens bruttoram och intäktsram ökar med 62,7 Mkr till följd av volymökningen av 
ensamkommande flyktingbarn och nyanlända. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Rapport om flyktingverksamheten per februari månad 2016 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Budget- och kvalitetsenhet 2016-03-14 Dnr 2016/0105 
Mohammed Khoban 

Till Kommunstyrelsen 

Rapportering av flyktingverksamhet per februari 2016 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
Rapport om flyktingverksamheten per februari månad 2016 noteras till 
protokollet. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar 
1- Socialnämndens bruttoram och intäktsram ökar med 62,7 Mkr till följd av 
volymökningen av ensamkommande flyktingbarn och nyanlända. 

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

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

Sammanfattning 
Många människor i världen är på flykt från krig och katastrofer. 
Kommunstyrelsen har tagit fram "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess 
finansiering" samt "Åtgärder för integration". I riktlinjerna ingår bl.a. att 
inrätta två samverkansgrupper för både operativa och strategiska 
utgångspunkter. Den strategiska samverkansgruppen arbetar med att ta fram 
olika typer av lösningar för bostäder. Flyktingverksamheten ska drivas som 
resultatenhet ur kommunens helhetsperspektiv. De omedelbara kostnaderna för 
flyktingmottagandet står staten för, men de långsiktiga kostnaderna kan bli 
problematiska för kommunsektorn. Förstärkningar från staten i form av 
tillfälliga bidrag löser inte den långsiktiga finansieringen. 

Den 1 mars 2016 trädde en ny lag ikraft, Lag (2016:38) (lagen om mottagande 
av vissa nyanlända invandrare för bosättning). Enligt lagen är en kommun 
skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats 
uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för 
bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i 
samhällslivet. För Österåkers del innebär ca 16-17 nyanlända varje månad från 
april (154 personer under 2016). Detta är alltså utöver ensamkommande barn 
som aslysökande. 
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Socialförvaltningen har inrättat en flyktingstödsenhet under 2016 som ansvarar 
för mottagander av flyktingar bl.a. ensamkommande flyktingbarn. Det pågår ett 
arbete med att ta fram en nyckelfördelning för finansiering av barn/elever med 
PUT samt SFI för flyktingar i samråd med socialförvaltningen 

Socialnämnden 
Under årets första månader har Flyktingstödsenheten börjat få form. I dagsläget 
finns enhetschef, samordnare, fem handläggare/utredare för ensamkommande 
barn på plats. Utöver det finns en hälsosamordnare och ytterligare en person 
som stöder nyanlända i det gemensamma projektet med Arbetsförmedlingen, 
"hemnära integration". Samverkan och finansiering sker med familjestöds-
enheten vad gäller familjehemsrekrytering och administrativt stöd. 

Socialförvaltningen har det sammankallande ansvaret för den kommun-
övergripande operativa samverkansgruppen. 

Vid månadsskiftet februari mars hade Österåkers kommun ansvar för 147 
ensamkommande barn. Under rubriken statistik nedan redovisas i vilka 
placeringsformer barnen finns. Vidare har ett arbete för att organisera och 
utveckla enhetens rutiner, mötesstruktur och samverkansformer har påbörjats. 

Viktiga händelser under perioden januari till februari 
Österåkers kommun kontakar Migrationsverket med frågan att ändra till 
att överenskommelsen ska gälla flickor vilket resulterar i en ny 
överenskommelse som gäller från 15 mars och som omfattar båda 
könen. 
Den operativa samverkansgruppen har startats upp och har hitintills haft 
tre möten. 

- Avtal med Vårljus AB är överenskommet för drift av Solhusets HVB-
boende vid Solskiftesskolan. 

- Avtal förlängt med Attendo asyl och PUT gällande HVB-boende 
Uppföljning av HVB verksamhet på Muskötvägen har startats och 
kommer att slutföras under mars månad. 
Beslut togs i slutet av februari om " Lag om mottanande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning som reglerar kommunernas ansvar 
för bosättning för nyanlända personer med permanent 
uppehållstillstånd. Österåkers kommun ska under 2016 ta emot 154 
personer fördelat på 16-17 personer per månad. Kommunens ansvar blir 
att inom två månader efter att en avisering från Arbetsförmedlingens 
bosättningssektion inkommit tillse att de nyanlända har en bostad. 

- Två bostadriggar har ställts upp vid sporthallen och som ska användas 
för boende för ensamkommande barn(25-26 boende) 
Beslut fattades att kommunens egen regi ska ansvara för driften i 
bostadriggarna. 
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Den största utmaningen kommunen står inför är att både på kort som lång sikt 
ta fram bostäder för målgrupperna ensamkommande flyktingbarn som 
nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd. En annan utmaning är 
att genomföra utredningar och uppföljningar för målgruppen ensamkommande 
flyktingbarn inom den tid som finns stipulerad i gällande lagstiftning. 
Att rekrytera nya medarbetare med adekvat kompetens är fortsatt en stor 
utmaning. Arbetet inom socialtjänsten är krävande och det ökade 
flyktingmottagandet ställer högre krav på kompetens och effektivitet. 

S kol nämnden 
Idag finns 6 barn inom förskola som är asylsökande och totalt 51 elever 
inom åk 6-9 varav 3 har fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Av de 48 
asylsökande i grundskolan går 15 elever i ordinarie klass, 28 elever går i 
mottagningsenhetens klass på Solskiftesskolan samt 5 elever i Söraskolans 
förberedelseklass. Ytterligare några elever går i dessa klasser som ej är 
asylsökande. 2 elever av de i ordinarie klass går utanför kommunen. I 
gymnasiet går 91 elever på språkintroduktionsprogram varav 58 
asylsökande och 33 fått PUT. 

I dagsläget finns 3 elever med PUT i grundskola som vi registrerat. I gymnasiet 
går 33 med PUT på språkintroduktionsprogram. 

Schablonbidraget från Migrationsverket utgår till asylsökande barn och 
elever bara under 1 år (läsåret- 10 månader). Om asylprocesserna tar längre 
tid än 1 år kommer kommunen ha kostnader för utbildning men inte få 
någon ersättning från migrationsverket. Som exempel skulle en förlängd 
asylprocess på sex månader, vilket är ett rimligt antagande i dagsläget, 
innebära kostnader för kommunen på ca 7 mnkr, beräknat utifrån utfallet för 
jan- februari 2016. 

När nyanlända får PUT är de berättigade till SFI. Även kostnader för SFI 
förväntas öka. Denna kostnad ligger i dagsläget inom Skolnämnden 

Produktionsstyrelsen 
Mottagningsenheten fungerar väldigt bra. Det är förnärvarande 25 stycken 

elever inskrivna. Eleverna visar god studiemotivation, lärarna är engagerade 
och väl kompetenta för sitt uppdrag. Elevresultaten är goda, så här långt. 
Elevtillströmningen till Mottagningsklassen har varit låg, sedan mitten av 
januari. Fyra grundskoleelever har kommit till familjehem och ytterligare fyra 
väntas denna vecka (V 10), hälften av de ensamkommande har placerats på 
mottagningsenheten och den andra hälften på Ljusterö skola. 

Det vi har störst respekt för, är att få plats med alla elever som kan tänkas 
komma under hösten, om nu samma mönster uppträder som hösten 2015. Alla 
högstadieskolor (åk 7-9) i Åkersberga ser ut att vara fyllda av elever redan till 
skolstart augusti 2016. Detta betyder att alla ensamkommande i dessa årskurser 
hänvisas till Ljusterö skola. 
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96 elever inskrivna på Språkintroduktion. Budgeten är lagd med ett förväntat 
underskott i början av året för att vartefter fler elever skrivs in balansera och 
hämta in underskottet. Det innebär att om elevantalet inte ökar så uppstår ett 
underskott vid bibehållen kvalitet. Om elevantalet ökar och kvaliteten bibehålls 
(varav mycket är lagstadgat såsom modersmål och studiehandledning) så 
uppstår också ett underskott. 

Nämnderna har budgeterat med kostnader motsvarande totalt 125,6 Mkr för 
2016 och bokslutsprognosen pekar i dagsläget inte på någon avvikelse jämfört 
med budgeten. Flyktingverksamhet som helhet ska betraktas som en 
resultatenhet. Detta innebär att berörda kostnader ska finansieras av olika typer 
av stadsbidrag. Nedanstående tabell visar både budget och prognoser för 
flyktingverksamhet inom två nämnder och produktionsstyrelsen. 

Nämnder/Styrelse Budget 2016 
Brutto Intäkter Netto 

Socialnämnden -96 269 96 269 0 
Varav ensamkommande -89 885 89 885 0 
Varav PUT -6 384 6 384 0 

Skolförvaltning -15 053 15 053 0 
Varav förskolan -586 586 0 
Varav grundskolan -4 367 4 367 0 
Varav gymnasium -9 100 9 100 0 
Varav SFI -1 000 1 000 0 

Produktionsstyrelsen -14 258 14 258 0 
Varav grundskolan -2 721 2 721 0 
Varav gymnasium -11 537 11 537 0 
Varav SFI 0 
Varav boende 0 

Summa -125 580 125 580 0 

Prognos 2016 
Brutto Intäkter Netto 

-96 269 96 269 0 
-89 885 89 885 0 
-6 384 6 384 0 

-15 053 15 053 0 
-586 586 0 

-4 367 4 367 0 
-9 100 9 100 0 
-1 000 1 000 0 

-14 258 14 258 0 
-2 721 2 721 0 

-11 537 11 537 0 
0 
0 

-125 580 125 580 0 

Tabellen kommer att kompletteras med bl.a. SFI (svenska för invandare) för 
flyktingar somjkivs av produktionsförvaltningen. 

O 
Olof Friman 
mundirektör 

Mohammed Khoban 
Budget- och kvalitetschef 

Bilagor: 
1- Sammanställning av antal nyanlända/flyktingar 
2- Sammanställning av antal barn/elever inom förskole-skolverksamhet 
3- Sammanställning av olika typer av riktade bidrag för flyktingverksamhet 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 
2016-03-14 

Bilaga 1 

Antal nyanlända/flyktingar 

Asylsökande 2015 Nuläget 2016 2017 2018 2019 
Dec. 2016-02-29 Prognos Prognos Prognos Prognos 

Vuxna och familjer med barn 0 0 0 
Varav barn 0 0 0 
Ensamkommande 119 127 150 

Summa 119 127 150 0 0 0 

Personer med uppehålltillstånd 2015 2016 2016 2017 2018 2019 
Utfall * Nuläget Prognos Prognos Prognos Prognos 

Vuxna och familjer med barn 46 0 154 
Varav barn 28 

Personer med anknytning * 5 0 
Varav barn 3 0 

Ensamkommande * 20 20 22 

Summa 66 20 176 0 0 0 

* Har betydelse för prognoser och utvecklas senare 

Boende 2015 2016 2016 2017 2018 2019 
Ensamkommande Utfall Nuläget Prognos Prognos Prognos Prognos 
Familjehem i egen regi 12 19 23 
(Arvode) 
Varav i Österåkers kommun 12 9 9 

Familjehem i extern regi 31 30 22 
(Köp av verksamhet) 
Varav i Österåkers kommun 0 2 

HVB 53 55 84 
Varav Vårljus AB, Bergavägen 78 16 16 16 
Varav Vårljus AB,Solhuset 11 
Varav Förenade Care AB (Österåker) 12 12 12 
Varav bostasrigg Avenir (mars) 26 
Varav externa 25 27 19 

Gruppboende 43 43 43 

Övrigt 

Summa 139 147 172 0 0 _ 0 
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Antal barn/elever inom förskole- och skolverksamhet samt SFI 

Antal barn/ elever December Aktuell Prognos Prognos Kommentar 
PRF/SKF 2015 2016-02-29 VT HT 

Förskola 5 6 6 6 

Grundskola 26 51 51 124 
Varav asylsökande 23 48 2 saknar LMA i jan 

Varav PUT 3 3 Sö ra 
Varav förberedelseklass 6 33 6 söra , sol 26 mott.enhet 

Varav direkt ordi. Klass 17 13 Bergsättra, Marg, Skärg. Trå 

Varav från andra kommuner 0 2 2 st asyl utanför kommunen 

Fritidshem 

Gymnasium 82 91 91 135 Språkindroduktionsprogram 

Varav asylsökande 40 58 
Varav PUT 42 33 Tillkommer 2 sålda platser andra kom. 

SFI 185 185 
Varav flyktingar 50 50 50 50 Feb. 10 nya och 10 slutat 

För asylsökande kan man söka bidrag max 10 månader 

För PUT kan man fiansieras via nyckelfödeling för schablonbidrag 
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Riktade statsbidrag för flyktingverksamhet 

STATSBIDRAG Utfall Aktuell t.o.m Prognos Kommentar 
2015 2016-02-29 2016 

Ensamkommande barn 
Bidrag (avtal) 23 949 ** 7 008 91219 1600 kr/dygn och plats 
Bidrag (utöver avtal) 12 289 6 737 6 737 Faktiska placeringskostnader 
Belagda dygn 3 537 2 505 18 274 300 kr/dygn och plats 
Årligt bidrag för adm. 500 500 500 Ej ansökan 
Utredningskostnader 6 763 *** 0 1 254 Ansökan 
Stödinsatser 55 0 298 Extra bidrag som utbetalas en gång per år (Maj) 
Övrigt 98 

Nyanlända (PUT, asylsökabde) Under två år som ska täckas på 3,5 år 
Schalonbidrag 4 481 555 11286 85 000 per person 
Årligt bidrag för adm. 223 222 222 
Betydande extraordinära kostnader 711 0 Ansökan 

Tillståndssökande personer Annat skäl än flykting 
Utbildning för barn som vistas i 
landet utan tillstånd 134 Papperslösa (SKN) 
Icke folkbokförda barn (EU- diplomat) 41 Eu-medborgare som arbetar, studerar (SKN) 

Extra stadsbidrag Regeringens särskilda beslut (6,7 Mkr) 

Ersättning för asylsökande barn Justerats upp för 2016 med 50%. Max 10 mån. 
Förskolan 59 700 kr per barn 139 54 322 SKN 
Förskoleklass 48 750 kr per elev 
Grundskolan 95 700 kr per elev 536 694 4 164 SKN 
Gymnaium 108 750 kr per elev 925 946 5677 SKN 

Skolan 7 tkr per elev & termin 399 0 280 Sökbar per elev och termin 
Idag söks av PRF 

* Vid bokslutet 2015 har bokat 13,4 Mkr för ensamkommande och 4,5 Mkr för övriga flyktingar enligt matchningsprincip 
** varav 589 tkr avser intäkter tillhörande 2014 men bokförda 2015 
*** varav 1 491 tkr avser intäkter tillhörande 2014 men bokförda 2015 
Enligt tidigare beslut 10% av schablonbidrag avseende flytingar (PUT eller asylsökande) ska finansierar kostnader för utbildning 
SKN har bokat upp ca 1,3 Mkr som inkomstrest vid bokslutet 2015 
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Strategi för motverkande av våldsbejakande extremism 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta Strategi för motverkande av våldsbejakande extremism. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Uppdra till Trygg i Österåker att utifrån strategin ta fram förslag på handlingsplan. 

Sammanfattning 
Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram en strategi för att motverkande av religiös 
och annan extremism, där risk för våld, förtryck av individer samt planering av eller utförande 
av terrorhandlingar riskerar att uppstå. Uppdraget ska redovisas före sommaren 2016. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:20. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-03-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (JVI) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta Strategi för motverkande våldsbejakande extremism. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Uppdra till Trygg i Österåker att utifrån strategin ta fram förslag på handlingsplan. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Trygghetssamordnaren 
- Trygg i Österåker 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens kontor Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-03-07 
Dnr KS 2015/0402-3 

Strategi mot våldsbejakande extremism 

Sammanfattning 
Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram en strategi för motverkande av religiös och annan 
extremism, där risk för våld, förtryck av individer samt planering av eller utförande av 
terrorhandlingar riskerar att uppstå. Uppdraget ska redovisas före sommaren 2016. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta strategi mot våldsbejakande extremism, 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Uppdra till Trygg i Österåker att utifrån strategin ta fram förslag på handlingsplan. 

Bakgrund 
De senaste årens dramatiska händelser i vår omvärld och direkta närhet, har visat på ett behov att ha 
en strategi för att motverka våldsbejakande extremism. Nationellt pågår ett arbete i frågan, allt fler 
kommuner har tagit fram strategier och handlingsplaner mot våldsbejakande extremism. 
Kommunstyrelsens anser att det finns ett behov av en strategi för motverkandet av religiös och 
annan extremism, med anledning av den stora, svårkontrollerade strömmen av asylsökande och den 
rådande situationen i världen. 

Förvaltningens slutsatser 
Strategins syfte är att motverka uppkomsten av våldsbejakande extremism. Våldsbejakande 
extremism handlar om att bruka våld och hot som medel för att förverkliga extrema ideologiska 
åsikter och idéer. 

Inom ramen för Trygg i Österåker genomförs en kardäggning och analys av lägesbilden. Lägesbilden 
ska innehålla information om våldsbejakande högerextremistisk vit maktmiljö, våldsbejakande 
vänsterextremistisk autonom miljö, våldsbejakande religiös extremistmiljö och den ensamagerande 
personen, dess närvaro och aktiviteter. Kartiäggningen ska även innehålla en analys av förekomst av 
hedersrelaterat våld. 
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Tjänsteutlåtande 

Utifrån analysens resultat görs sedan en bedömning av hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. 

Bilagor 

"Strategi mot våldsbejakande extremism", 2016-03-07 

Q \w: 
/Jan-,Ölof Friman Lena Brodin 
[ Kommundirektör Trvgghetssamordnare 
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Strategi mot våldsbejakande extremism 

Inledning 
Österåker ska vara en plats utan inslag av våldsbejakande extremism, 
rasism, intolerans och andra inslag som kan skada trygga 
mellanmänskliga relationer. 

Att förebygga uppkomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande 
betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. 
För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete 
mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om 
både offentliga verksamheter såsom kommun, skola, fritidsverksamhet, 
socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt det civila samhällets aktörer 
såsom idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund. 

En strategi mot våldsbejakande extremism hjälper kommunen att höja 
kunskapsnivån hos personal och medborgare samt ökar möjligheten till 
tidig upptäckt av personer i riskzon. 

I Österåkers kommun finns det sedan många år en struktur och 
målsättning för det generellt trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet. Arbetet leds och samordnas av Trygg i Österåker som ansvarar 
för det kommunövergripande trygghetsarbetet. 

Trygg i Österåkers struktur innefattar upparbetade samarbetsformer som 
innefattar kommunala förvaltningarna, berörda myndigheter samt 
föreningar och företagare i kommunen. I dessa forum samordnas såväl 
det strategiska som det operativa brottsförebyggande arbetet. Funktionen 
som utsedd samordnare i arbetet mot våldsbejakande extremism ingår i 
Trygg i Österåker. 
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Syfte 
Strategin syftar till att motverka uppkomsten av våldsbejakande 
extremism. 

Om våldsbejakande extremism 
Våldsbejakande extremism handlar om att bejaka och bruka våld som 
medel för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer. 
Våldsbejakande extremism kan utgöra ett hot mot samhällets 
grundläggande struktur, dess styrelseskick eller de politiska företrädarna 
på olika nivåer. Vidare utgör våldsbejakande extremisdska grupper ett 
allvarligt hot mot medborgares möjligheter att utöva sina demokratiska 
rättigheter. 

Österåkers kommuns strategiska arbete mot våldsbejakande 
extremism 
En av de enskilt viktigaste faktorerna för att långsiktigt förebygga 
radikalisering handlar om att bryta det nya utanförskapet som vi ser växa 
fram och som synes drabba unga och udandsfödda särskilt hårt. 

Trygg i Österåker har kontinuerliga möten som avser generellt 
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. I uppdraget ingår 
att omvärldsbevaka och analysera den aktuella lägesbilden, samt initiera 
lämpliga åtgärder i en handlingsplan. 

Utsedd samordnare bevakar och deltar i lokala, regionala och nationella 
nätverk och utbildningar om våldsbejakande extremism. 

Ett nära samarbete sker med polisen. 

Österåkers kommun operativa arbete mot våldsbejakande 
extremism 
Kontinuerlig omvärldsbevakning ligger till grund för det operativa 
arbetet. 
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o Österåker 

Inom ramen för Trygg i Österåker genomförs en kartläggning och analys 
av lägesbilden. Lägesbilden ska innehålla informadon om den 
våldsbejakande högerextremistiska vit maktmiljön, den våldsbejakande 
vänsterextremistiska autonoma miljön, den våldsbejakande religiösa 
extremistmiljön och den ensamagerande personen, dess närvaro och 
aktiviteter. Kartläggningen ska också innehålla en analys av förekomst av 
hedersrelaterat våld. 
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Ös. 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:26 Dnr. KS 2015/0286 

Avskrivning av medborgarförslag nr I 1/2015 - Sälj 
grusfotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor samt fler 
bostäder 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avskriva medborgarförslag nr 11/2015 - Sälj grus fotbollsplanerna och få nya, moderna 
aktivitetsytor samt fler bostäder, med hänvisning till att förslagsställaren har återtagit förslaget. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 11/2015 - Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor 
samt fler bostäder, har återtagits av förslagställaren. 
Medborgaförslag som lämnas in till Österåkers kommun behandlas initialt av 
Kommunfullmäktiges presidium, som lägger förslag huruvida medborgaförslaget ska 
godkännas eller ej, samt vid ett godkännande, anger i vilken omfattning detta ska beredas av 
Kommunstyrelsen, andra nämnder eller styrelser. 
Det är således Kommunfullmäktige som avgör den fortsatta beredningen av medborgarförslag 
även i de fall då förslaget har återtagits av förslagsställaren. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:14. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtände daterat 2016-02-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att avskriva 
medborgarförslag nr 11/2015 - Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor 
samt fler bostäder, med hänvisning till att förslagsställaren har återtagit förslaget. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-02-18 
Dnr KS 2015/0286 

Avskrivning av Medborgarförslag nr I 1/2015 - Sälj grusfotbollsplanerna 
och få nya, moderna aktivitetsytor samt fler bostäder 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 11/2015 - Sälj grus fotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor samt 
fler bostäder, har återtagits av förslagställaren. 
Medborgaförslag som lämnas in till Österåkers kommun behandlas initialt av Kommunfullmäktiges 
presidium, som lägger förslag huruvida medborgaförslaget ska godkännas eller ej, samt vid ett 
godkännande, anger i vilken omfattning detta ska beredas av Kommunstyrelsen, andra nämnder eller 
styrelser. 
Det är således Kommunfullmäktige som avgör den fortsatta beredningen av medborgarförslag även 
i de fall då förslaget har återtagits av förslagsställaren. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avskriva medborgarförslag nr 11/2015 - Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna 
aktivitetsytor samt fler bostäder, med hänvisning till att förslagsställaren har återtagit förslaget 

Bakgrund 
Medborgarförslag nr 11/2015 - Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor samt 
fler bostäder, har återtagits av förslagställaren. Medborgaförslaget KS 2015/0286 inkom till 
Österåkers kommun 2015-09-03 och godkändes 2015-10-26, KF § 6:27, av Kommunfullmäktige för 
remittering till Kommunstyrelsen. 
Medborgaförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande att leda och samordna den 
översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt att se till att en tillfredsställande 
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. 

Medborgarförslag som lämnas in till Österåkers kommun behandlas initialt av Kommunfullmäktiges 
presidium, som lägger förslag huruvida medborgaförslaget ska godkännas eller ej, samt vid ett 
godkännande, anger i vilken omfattning detta ska beredas av Kommunstyrelsen, andra nämnder eller 
styrelser. 

Förvaltningens slutsatser 
I föreliggande ärende har Kommunstyrelsens förvaltning/samhällsbyggnadsförvaltningen, varit i 
kontakt med förslagsställaren, som därefter via e-post meddelat att vederbörande återtar sitt 
medborgaförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2015-10-26, KF § 6:27 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Bilagor 
1. Medborgarförslag nr 11/2015 - Sälj grus fotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor samt 
fler bostäder 
2. Utdrag ur K£;s~pmtokoll 2015-10-26, KF § 6:27 - Inkomna medborgaförslag 

Peter Freme 
Kanslichef 
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Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

'Bi, 

O Österåker 

ÖSTERÅKSRS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -09- 0 3 

D$s ms/oi^io (i) 
Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor samt fler bostäder 

Beskrivning* 
Kommunen äger Idag ett stort anlai gamla fotbollsplaner där da flesta 6r balagda med g ms vilka Idag Ull mångt och mycket inta används eUs vare sig av 
föreningslivet, akotan eller spontanidrotton, Dotta faktum Sr väl förankrat båda hos Sport & FrituftscJisfen Peter Kall såvfll som hos da båda ordföranden I våra 
båda slöira fotbollsklubbår. 
Samtidigt vet Jag personligen alt vissa boendeformer Idag till stor dal saknas I vår kommun, och intressal från da stora exploatörerna alt skapa detta utbud tyvärr 
tnte finns... 
J8g tycker därför kommunen bör prioritera att snarast böfla sälja av de gnisfotbotlsplaner i kommunen som Inte utnyttjas och Istället låta ngn exploalör bygga 
bostader på dessa fotbollsplaner. 
Eftoreom nämnda gruafolboltsplaner för länga sedan fungerade som rekreationsytor vilka också da facto utnyttjades bör (i hätsanB teckon) en kompensation Ull 
de boende I närheten, till föreningslivet och till spontanidrotten ska om man tar bort dessa. Förslagsvis slätter kommunen som villkor vid försäljningen ett 
köparen/exploatören på egen bekostnad skall uppräHa an annan men betydligt mer modem aktivitalsyta på lämplig plats [kommunen. 
Möjliga aktivltetsytor ken vara vad som hatat egentligen så länge efterfrågan bara finn9. Det kan vara allt från en mindre mull/sportarena för bam/ungdomar, 
8treethandboll, boutebanor för pensionärer, paritourpark, utegym till rastgårdar för hundägare I området etc etc. 
Vat av aktivitetsyta, dass storlek och plats skall bestämmas I samsyn mallan exploatören, fritidsförvaltningen, skolan, Idrottaallianeen och befolkningen I berört 
område. 
Tänk att helt gratis få möjligheten alt anlägga nya, moderna aktlvttelsytor t ex pÄ våra skolor I syfte all upprusla våra skolgårdar för våra barn och ungdomar-? 
Det skulle väl vara ett fantastiskt sätt att försöka nå upp till målet att fé "Bästa skolan I länet"? 
Vid närmare eftertanke tror jag del är det absolut bästa sflttot ett paketera detta koncept på - "Sälj grvsfotbollsplenema och få fler bostäder och nya, moderna 
skolgårdar! gengäld* 
Jag vet att det finns lokala exploatörer som är intresserade att diskutera förvärv av dylik mark enligt ovan villkor. 

Namn * 
Björn Langley 

JU Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-10-26 

0 Österåker 

KF § 6:27 Dnr. Respektive medborgarförslag 

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
XO\tföl#o(*\) 

1. Medborgarförslag nr 11/2015 - Sälj grustoibollsplanerna och få nya, 
moderna aktivitetsytor samt fler bostäder - godkänns för 
remitte ring till Kommunstyrelsen som på delegation från 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av 
förslaget. 

2, Medborgarförslag nr 12/2015 - Kommunal badbat - godkänns för 
remittering till Kommunstyrelsen som på delegation från 
Kommunfullmäktige och efter hörande av Kommunstyrelsens 
Skärgårdsråd, fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

3. Medborgarförslag nr 13/2015 - Bygg cykeistäli vid hållplats 
Högbackavägen - godkänns för remittering till Kommunstyrelsen 
som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut 
med anledning av förslaget. 

4. Medborgarförslag nr 14/2015 - Utegym i trä invid Hackstaspåret 
- godkänns för remittering till Kultur- och fritidsnämnden samt till 
Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige 
fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

5. Medborgarförslag nr 15/2015 - Belysning till gäng- och cykelvägen 
mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen - godkänns för remittering 
till Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige 
fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 11/2015, nr 12/2015, nr 13/2015, nr 14/2015 och nr 15/2015 har 
inkommit till Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2015-10-12. 

Vörts, näsla sida 

Justerades signaturer Uf.dragsbestyrkande 

2.01 SYÖM L(3) 

toKJOI}\ (3) 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-10-26 

Forts. KF $ 6:27 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med Kommunfullmäktiges presidiums 
förslag och finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Kansliet, Förslagsställarna, Medborgarförslagsstatistiken 

J u ste ra1;,! cl es s ignatu rer Utd ragsbestyrkandi 



0 Öster 
Tjänsteutlåtande 

Ekonomienheten Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-04-08 
Dnr KS 2016/0165 

Riktlinjer för extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom förskola 
och skola i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2016 om införande av lokalpeng för förskola och skola i 
Österåkers kommun i enlighet med skollagens regler. I föreliggande ärende föreslås 
Kommunfullmäktige fastställa riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag utöver peng i vissa fall. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom förskola och skola 
i Österåkers kommun fastställs i enlighet med kommunstyrelsens kontors tjänsteutiåtande 
daterat 2016-04-08. 

2. Riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom förskola och skola 
i Österåkers kommun gäller från och med den 1 april 2016. 

Bakgrund 
Skolnämnden behandlade 2016-03-22 ärenden gällande Riktlinjer för extra lokalbidrag (Dnr SKOL 
2015/0101-040). Av skolförvaltningens tjänsteudåtande framgår att enligt skollagen ska bidrag för 
lokalkostnader ingå i grundbeloppet till fristående huvudmän. Huvudregeln är att lokalbidrag ska 
beräknas utifrån kommunens genomsnittliga lokalkostnader för motsvarande verksamhet. Om en 
jämförelse med kommunens genomsnittliga lokalkostnad skulle bli uppenbart orimlig i förhållande 
till en fristående huvudmans lokalkostnader kan kommunen besluta om ett extra lokalbidrag. 
Prövning av extra lokalbidrag åvilar Skolnämnden. Får vidaredelegeras till Skoldirektör. 

Vid prövning av extra lokalbidrag gäller följande förutsättningar 

• Om den fristående huvudmannens faktiska lokalkostnader överstiger 2 500 kronor per m2 
och har full beläggning i förhållande till verksamhetens kapacitet, kan Skolnämnden pröva 
om ett extra lokalbidrag ska utgå. 

• Det totala bidraget dvs lokalpeng och extra lokalbidrag kan uppgå högst till huvudmannens 
faktiska lokalkostnad om Skolnämnden bedömer att lokalkostnaden är skälig. 

« Om Skolnämnden bedömer att förutsättningarna för extra lokalbidrag är uppfyllda, ska 
Skolnämnden föreslå bidragsbelopp till Kommunstyrelsen, som fastställer bidragets storlek. 

® Beslut om extra lokalbidrag omprövas årligen av Skolnämnden. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

• Om förutsättningarna som låg till grund för extra lokalbidrag förändras är huvudmannen 
skyldig att omedelbart informera Skolnämnden för omprövning av bidraget exempelvis om 
antalet barn sjunker eller lokalkostnaderna förändras. 

• Extra lokalbidrag som utgått på felaktiga grunder kommer att återkrävas. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, Ekonomienheten, tillstyrker förslaget med hänvisning till att 
Skolnämndens beslutsunderlag grundas på Kommunfullmäktiges tidigare beslut om lokalpeng, i 
samband med antagande av budget för 2016, planåren 2017 - 2018. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
-Skolnämnden har behandlat ärendet 2016-03-22 (Dnr SKOL 2015/0101-040) 

Bilagor 

1.Skolnämnden har behandlat ärendet 2016-03-22 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 

Janl-Olof Friman 
Kommundirektör 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2016-03-22 

SKN § 2:5 DnrSKOL 2015/0101-040 

Riktlinjer för extra lokalbidrag 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

1. Riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom förskola och 
skola i Österåkers kommun fastställs i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2016 03 07. 

2. Riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag gäller från och med den 1 april 2016. 

Sammanfattning 
Kommuns fullmäktige beslutade i budget 2016 om införande av lokalpeng för förskola och 
skola i Österåkers kommun i enlighet med skollagens regler. I föreliggande ärende förslås 
Kommunfullmäktige fastställa riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag utöver peng i vissa 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2016-03-07. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
1. Riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom förskola och 

skola i Österåkers kommun fastställs i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2016 03 07. 
2. Riktlinjer för provning av extra lokalbidrag gäller från och med den 1 april 2016. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 

fall. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



S Österåker 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2016-03-07 
Dnr SKOLI5 2015/0101-040 

Riktlinjer för extra lokalbidrag 

Sammanfattning 
Kommuns fullmäktige beslutade i budget 2016 om införande av lokalpeng för förskola och skola i 
Österåkers kommun i enlighet med skollagens regler. I föreliggande ärende förslås 
Kommunfullmäktige fastställa riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag utöver peng i vissa fall. 

Beslutsförslag 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom förskola och skola 
i Österåkers kommun fastställs i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2016 03 07. 

2. Riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag gäller från och med den 1 april 2016. 

Bakgrund 

Enligt skollagen ska bidrag för lokalkostnader ingå i grundbeloppet till fristående huvudmän. 
Huvudregeln är att lokalbidrag ska beräknas utifrån kommunens genomsnittliga lokalkostnader för 
motsvarande verksamhet. Om en jämförelse med kommunens genomsnittliga lokalkostnad skulle bli 
uppenbart orimlig i förhållande till en fristående huvudmans lokalkostnader kan kommunen besluta 
om ett extra lokalbidrag. Prövning av extra lokalbidrag åvilar Skolnämnden. Får vidaredelegeras till 
Skoldirektör. 

Vid prövning av extra lokalbidrag gäller följande förutsättningar 
o Om den fristående huvudmannens faktiska lokalkostnader överstiger 2 500 kronor per m2 

och har full beläggning i förhållande till verksamhetens kapacitet, kan Skolnämnden pröva 
om ett extra lokalbidrag ska utgå. 

o Det totala lokalbidraget dvs. lokalpeng och extra lokalbidrag kan högst uppgå till 
huvudmannens faktiska lokalkostnad om Skolnämnden bedömer att lokalkostnaden är 

© Om Skolnämnden bedömer att förutsättningarna för extra lokalbidrag är uppfyllda, ska 
Skolnämnden föreslå bidragsbelopp till Kommunstyrelsen, som fastställer bidragets storlek. 

® Beslut om extra lokalbidrag omprövas årligen av Skolnämnden. 
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© Om förutsättningarna som låg till grund för extra lokalbidrag förändras är huvudmannen 
skyldig att omedelbart informera Skolnämnden för omprövning av bidraget. T ex om antalet 
barn i verksamheten sjunker eller lokalkostnaderna förändras. 

© Extra lokalbidrag som utgått på felaktiga grunder kommer att återkrävas. 

StafralrErlandsson 
Skoldirektör 
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Öster II Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:27 Dnr. KS 2016/0077 

Ny ersättning hemtjänst Ljusterö och glesbygdzon 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna förslaget att zon tätort för hemtjänst på Ljusterö ersätts med 
landsbygdsersättning. 

2. Godkänna att ersättningen per timme i zon glesbygd höjs till 526 kr i egen regi samt 3 % 
momskompensation till externa utförare. 

3. Vård- omsorgsnämnden bruttoram höjs med motsvarande kostnader på 1,2 Mkr och 
finansiering sker via posten "oförutsedd" i resultatbudgeten för 2016. 

Sammanfattning 
Hemtjänstutförarna i Österåkers kommun ersätts idag med ett visst belopp per utförd timme 
som varierar utifrån att kommunen är indelad i tre olika geografiska zoner; tätort, landsbygd 
och glesbygd. Att ersättningen skiljer sig åt beror på att den är beräknad att täcka en viss 
schabloniserad restid som utgår från två olika centrala platser, en på fastlandet och en på 
Ljusterö. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:15. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-10. 
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-01-26, § 1:8. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Godkänna förslaget att zon tätort för hemtjänst på Ljusterö ersätts med 
landsbygdsersättning. 
2. Godkänna att ersättningen per timme i zon glesbygd höjs till 526 kr i egen regi samt 3 % 
momskompensation till externa utförare. 
3. Vård- omsorgsnämnden bruttoram höjs med motsvarande kostnader på 1,2 Mkr och 
finansiering sker via posten "oförutsedd" i resultatbudgeten för 2016. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

Forts. KS § 4:27 

Expedieras 
- Socialförvaltningen 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Controllcr SN/VON 
- Kansliet 

Justerandes signaturer J/3y^~ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Budget- och kvalitetsenhet 2016-02-10 Dnr. 2016/0077 
Mohammed Khoban 

Till Kommunfullmäktige 

Ny ersättning hemtjänst Ljusterö och glesbygdzon 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

1. Godkänna förslaget att zon tätort för hemtjänst på Ljusterö ersätts med 
landsbygdsersättning. 

2. Godkänna att ersättningen per timme i zon glesbygd höjs till 526 kr i 
egen regi samt 3 % momskompensation till externa utförare. 

3. Vård- omsorgsnämnden bruttoram höjs med motsvarande kostnader på 
1,2 Mkr och finansiering sker via posten "oförutsedd" i 
resultatbudgeten för 2016.. 

Bakgrund 
Hemtjänstutförarna i Österåkers kommun ersätts idag med ett visst belopp per 
utförd timme som varierar utifrån att kommunen är indelad i tre olika 
geografiska zoner; tätort, landsbygd och glesbygd. Att ersättningen skiljer sig 
åt beror på att den är beräknad att täcka en viss schabloniserad restid som utgår 
från två olika centrala platser, en på fastlandet och en på Ljusterö. 

För närvarande är det endast egen regi som bedriver hemtjänstverksamhet på 
Ljusterö. Det är ingen av de externa utförarna som visat intresse för att ansluta 
sig till LOV (lagen om valfrihet) på Ljusterö vilket begränsat valfriheten för 
kunderna där. Alla utförare har alltså möjligheten att välja huruvida man vill 
ingå i LOV för fastlandet, Ljusterö eller både och. Även Ljusterö följer den 
geografiska zonindelningen och den schabloniserade restiden utgår från hur 
långt ifrån Ljusterö torg (där hemtjänstens verksamhetslokal finns idag) 
kunden bor. 

Inför 2016 beslutades om en ny zon inom hemtjänst för de så kallade 
ytterområdena, glesbygdzonen. Kommunfullmäktige har fastställt ersättningen 
per timme till 493 kronor till egen regi. För privata utförare läggs till 3% för 
momskompensation. 

Förvaltningens slutsatser 
För att stimulera en ökad valfrihet för kunderna på Ljusterö och möjliggöra att 
fler utförare etablerar sig på ön föreslås en ny ersättningsmodell införas för 
detta område. Förslaget är att utföraren för de kunder som tillhör tätortszonen 
ersätts med samma belopp som för landsbygd. Det innebär en högre ersättning 

/ 



per timme om 61 kronor (egen regi) och skulle utifrån 2015 års volymer ge en 
ökad kostnad för Vård- och omsorgsnämnden uppgående till 650 tkr i år. I 
Kommunstyrelsens budget för 2016 finns totalt 1,2 mnkr avsatta för detta 
ändamål. Den nya modellen föreslås gälla från och med 1 januari 2016. 

För att ytterligare förbättra villkoren i glesbygdszonen vilket också ökar 
ersättningen på Ljusterö föreslås samtidigt att denna höjs med 33 kronor till 
526 kronor (egen regi) och med 34 kronor till 542 kronor (extern regi). 
Förslaget omfattar alltså även hemtjänstverksamhet på fastlandet och föreslås 
gälla från och med 1 januari 2016. Den uppskattade kostnaden för detta uppgår 
till 550 tkr för 2016. 

Vård- och omsorgsnämnden har hanterat detta ärende. Förslaget innebär att 
ersättningsnivå för Ljusterös tidigare "Tätord" höjs med 61 kr per timme eller 
med 16 % och ersättningen för "Glesbygd" för alla områden höjs med 33 
kr/timme eller 7 % jämfört med tidigare beslut. Sammantaget skulle dessa två 
förslag innebära att Vård- och omsorgsnämndens kostnader för hemtjänst 2016 
skulle öka med cirka 1,2 mnkr. Finansiering av motsvarande kostnader föreslås 
via posten "Oförutsedd" i kommunens resultatbudget för 2016. 

Mohammed Khoban 
Budget- och kvalitetschef 

i- Olof Friman 
immundirektör 



3 Österåker 
Sammancrädesprotokoll för Vål d- och omsorgsnämnden 2016-01-26 

VON §1:8 Dnr. VON 2016/0008 

Ersättning för hemtjänstverksamhet på Ljusterö 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna förslaget att zon tätort för hemtjänst på Ljusterö ersätts med landsbygds
ersättning. 

2. Godkänna att ersättningen per timme i zon glesbygd höjs till 526 kronor i egen regi och till 
542 kronor till externa utförare. 

3. Förslagen verkställs udfrån förutsättningen att finansiering sker via de medel som avsatts i 
Kommunstyrelsen budget för 2016 uppgående till 1,2 mnkr. 

Sammanfattning 
Förslagen syftar till att öka valfriheten för kunderna som har hemtjänst på Ljusterö. Samddigt 
föreslås också en höjd ersättning i den nya glesbygdszonen. Hemtjänstutförarna i Österåkers 
kommun ersätts idag med ett visst belopp per utförd timme som varierar utifrån att 
kommunen är indelad i tre olika geografiska zoner; tätort, landsbygd och glesbygd. Att 
ersättningen skiljer sig åt beror på att den är beräknad att täcka en viss schabloniserad restid 
som utgår från två olika centrala platser, en på fasdandet och en på Ljusterö. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-01-15. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att Vård- och omsorgs
nämnden beslutar att godkänna förslaget att zon tätort för hemtjänst på Ljusterö ersätts med 
landsbygdsersättning, godkänna att ersättningen per timme i zon glesbygd höjs dll 526 kronor 
i egen regi och till 542 kronor till externa utförare och att förslagen verkställs udfrån 
förutsättningen att finansiering sker via de medel som avsatts i Kommunstyrelsen budget för 
2016 uppgående dll 1,2 mnkr. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
Akten 

- Kommunstyrelsen 

K ö (l 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 
Datum 2016-01 -15 
Dnr VON 2016/0008 

Förslag till ny ersättning hemtjänst Ljusterö samt glesbygdzon 

Sammanfattning 
Förslagen nedan syftar till att öka valfriheten för kunderna som har hemtjänst på Ljusterö. Samtidigt 
föreslås också en höjd ersättning i den nya glesbygdszonen än vad som tidigare har beslutats. 

Beslutsförslag 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna förslaget att zon tätort för hemtjänst på Ljusterö ersätts med landsbygdsersättning. 
2. Godkänna att ersättningen per timme i zon glesbygd höjs till 526 kronor i egen regi och till 542 
kronor till externa utförare. 
3. Förslagen verkställs utifrån förutsättningen att finansiering sker via de medel som avsatts i 
Kommunstyrelsen budget för 2016 uppgående till 1,2 mnkr. 

Bakgrund 
Hemtjänstutförarna i Österåkers kommun ersätts idag med ett visst belopp per utförd timme som 
varierar utifrån att kommunen är indelad i tre olika geografiska zoner; tätort, landsbygd och 
glesbygd. Att ersättningen skiljer sig åt beror på att den är beräknad att täcka en viss schabloniserad 
restid som utgår från två olika centrala platser, en på fastiandet och en på Ljusterö. 

För närvarande är det endast egen regi som bedriver hemtjänstverksamhet på Ljusterö. Det är ingen 
av de externa utförarna som visat intresse för att ansluta sig till LOV (lagen om valfrihet) på Ljusterö 
vilket begränsat valfriheten för kunderna där. Alla utförare har alltså möjligheten att välja huruvida 
man vill ingå i LOV för fasdandet, Ljusterö eller både och. Även Ljusterö följer den geografiska 
zonindelningen och den schabloniserade restiden utgår från hur långt ifrån Ljusterö torg (där 
hemtjänstens verksamhetslokal finns idag) kunden bor. 

Inför 2016 beslutades om en ny zon inom hemtjänst för de så kallade ytterområdena, 
glesbygdzonen. Kommunfullmäktige har fastställt ersättningen per timme till 493 kronor till egen 
regi och 508 kronor till extern regi (p.g.a. momskompensation). 

Förvaltningens slutsatser 
För att stimulera en ökad valfrihet för kunderna på Ljusterö och möjliggöra att fler utförare etablerar 
sig på ön föreslås en ny ersättningsmodell införas för detta område. Förslaget är att utföraren för de 
kunder som tillhör tätortszonen ersätts med samma belopp som för landsbygd. Det innebär en 
högre ersättning per timme om 61 kronor (egen regi) och skulle utifrån 2015 års volymer ge en ökad 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

kostnad för Vård- och omsorgsnämnden uppgående till 650 tkr i år. I Kommunstyrelsens budget för 
2016 finns totalt 1,2 mnkr avsatta för detta ändamål. Den nya modellen föreslås gälla från och med 1 
januari 2016. 

För att ytterligare förbättra villkoren i glesbygdszonen vilket också ökar ersättningen på Ljusterö 
föreslås samtidigt att denna höjs med 33 kronor till 526 kronor (egen regi) och med 34 kronor till 
542 kronor (extern regi). Förslaget omfattar alltså även hemtjäns(verksamhet på fastlandet och 
föreslås gälla från och med 1 januari 2016. Den uppskattade kostnaden för detta uppgår till 550 tkr 

Sammantaget skulle dessa två förslag innebära att Vård- och omsorgsnämndens kostnader för 
hemtjänst 2016 skulle öka med cirka 1,2 mnkr. 

för 2016. 

c 
Frida Wennermark 
Controller T.f. förvaltningschef 
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Öst' 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS § 15:8 Dnr. KS 2015/0128-100 
/ 

Svar på motion nr 10/2015 från Michael Solander (MP) -
Handelspolicy för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 10/2015 besvarad med hänvisning till att handels- och näringslivs frågorna 
ingår i arbetet med den nya översiktsplanen, där underlag avses att tas fram och riktlinjer ska 
formuleras. 

Reservation 
Michael Solander (MP), Ann-Christine Furustrand (S) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
reserverar sig till förmån för eget. 

Peter Länder (RP) lämnar en skriftlig reservation 
Mot bakgrund av att nuvarande företagare och kommande företagare i Österåker är betjänta 
av att så snart som möjligt ta del av kommunen Handelspolicy, stödjer jag Miljöpartiet de 
Grönas motion 2015-03-10 i ärendet och menar att en Handelspolicy utreds och beslutas 
snarast. 
Peter Länder (RP) 

Sammanfattning 
Michael Solander (MP) har i en motion föreslagit att en handelspolicy tas fram som en del av 
den nya översiktsplanen. Den ska även utgöra ett stöd i kommande detaljplanearbeten. 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att en handelspolicy tas fram, att den utgör en del av den 
nya översiktsplanen samt att den ska främja en hållbar utveckling 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 8:8. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-10-26. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-10-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
motion nr 10/2015 besvarad med hänvisning till att handels- och näringslivsfrågorna ingår i 
arbetet med den nya översiktsplanen, där underlag avses att tas fram och riktlinjer ska 
formuleras. 

Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

Forts. KS § 15:8 

Ann-Christine Furustrand (S) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Michael 
Solanders (MP) yrkande. 

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

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-1 1-25, § 15:8 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

FP Jenny Nordström - Conny S. X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand - Lennart B. X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson - Peter L. X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -

Ma? fäf 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Charlotte Hedlund 

Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-10-26 
Dnr KS 2015/0128-100 

Svar på motion nr 10/2015 från Michael Solander (MP) 
"Handelspolicy för Österåkers kommun" 

Sammanfattning 
I motionen "Handelspolicy för Österåkers kommun" föreslås att en handelspolicy tas fram, att den 
utgör en del av den nya översiktsplanen samt att den ska främja en hållbar utveckling. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens plamafbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses härmed vara besvarad med hänvisning till att handels- och näringslivsfrågorna ingår 
i arbetet med den nya översiktsplanen. 

Michael Solander (MP) har i en motion föreslagit att en handelspolicy tas fram som en del av den 
nya översiktsplanen. Den ska även utgöra ett stöd i kommande detaljplanearbeten. 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att en handelspolicy tas fram, att den utgör en del av den nya 
översiktsplanen samt att den ska främja en hållbar utveckling. 

Förvaltningens slutsatser 
Handels- och näringslivsfrågorna ingår i arbetet med den nya översiktsplanen. Underlag avses att tas 
fram och riktlinjer ska formuleras. Översiktsplanen ska utgöra ett stöd för kommande 
detaljplanearbeten samt främja en hållbar utveckling av kommunen. 

Bakgrund 

Bilagor 
1. Motion nr 10/2015. 

/ 

David Lanthen David Lanthen 
Tf. Planchef Samhällsbyggnadschef 
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0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-10-22 
Dnr 2015/0128-100 (b)J 

Svar på motion nr 10/2015 från Michael Solander (Mp) - Handelspolicy 
för Österåkers kommun 

Sammanfattning 

Motionären föreslår i sin motion att en handelspolicy tas fram som en del av den nya 
översiktsplanen. Den ska även utgöra ett stöd i kommande detaljplanearbeten. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till att handels- och näringslivsfrågorna ingår i arbetet 
med den nya översiktsplanen, där underlag avses att tas fram och rikdinjer ska formuleras. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2015-10-09 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN ÖSTERÅKERS KOMMU 

KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -03- 1 6 

IUH*0) 

Motion till Kommunfullmäktige 
2015-03-10 

Handelspolicy för Österåkers kommun 

Utveckling och exploatering i Österåkers kommun går med en rasande fart. 
Även om det är privata markägare och exploatörer som står för största delen av denna exploatering så 
måste kommunen ha klara spelregler och utnyttja sitt planmonopol när det behövs. 

Österåkers kommun inleder nu sitt arbete med att fram en ny Översiktsplan och som kanske är det 
viktigaste beslut vi kommer att ta under mandatperioden. 
I samband med detta arbete så vill Miljöpartiet att vi även tar fram en handelspolicy som sedan blir en 
del av den nya Översiktsplanen. 
Policyn ska även fungera som stöd i kommande detaljplanearbete. 

Detta för att ge stöd och vägledning för kommunen i samhällsplanering och agerande i samband med 
nyetablering och större förändringar som rör den fysiska miljön i Österåker. 
Policyn ska fungera som stöd för kommunala beslut som rör handel, skapa goda och långsiktiga 
förutsättningar för handelns aktörer genom att beskriva hur kommunen prioriterar och agerar i 
lokaliserings- och exploateringsfrågor, redovisa grundläggande principer för hur handelsstrukturen bör 
utvecklas och inte minst främja en hållbar utveckling. 
Policyn bör följas upp med riktlinjer och mer konkreta ställningstaganden. 

Mot bakgrund av detta föreslås Kommunfullmäktige besluta 

Att Österåkers kommun tar fram en handelspolicy 
Att handelspolicyn blir en del av den nya Översiktsplanen 
Att handelspolicyn ska främja en hållbar utveckling 

Michael Solander 
Miljöpartiet de Gröna 



n 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-02-15 

KS § 3:7 Dnr. KS 2015/0303 [ ^ 6 
Svar på motion nr 25/2015 från Mats Larsson (S) - Färjetrafiken på 
ljusteröleden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Motion nr 25/2015 om färjetrafik på Ljusteröleden avslås avseende att 20.40-turen skrivs in 
i medfinansieringsavtalet. 

2. Motion nr 25/2015 om färjetrafik på Ljusteröleden bifalls avseende att utvärdering av 
turtätheten ska göras i anslutning till avtalets upphörande våren 2018. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med 
Trafikverket utvärdera turtätheten i anslutning till avtalets upphörande 2018. 

Sammanfattning 
Motionären har angivit att Österåkers kommuns medfinansieringsavtal med Trafikverket 
angående utökade färjeturer bör utökas med en kvällstur 20.40. Kommunstyrelsen fattade 
beslut om ett medfinansieringsavtal med Trafikverket den 24 augusti 2015 där denna tur inte 
prioriterats på grund av lågt antal resande, en prioritering som kvarstår. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-02-03, § 2:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-01-20. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-01-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
1. Motion nr 25/2015 om färjetrafik på Ljusteröleden avslås avseende att 20.40-turen skrivs in 
i medfinansieringsavtalet. 
2. Motion nr 25/2015 om färjetrafik på Ljusteröleden bifalls avseende att utvärdering av 
turtätheten ska göras i anslutning till avtalets upphörande våren 2018. 
3. Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med 
Trafikverket utvärdera turtätheten i anslutning till avtalets upphörande 2018. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till punkten ett i motion nr 25/2015 innebärande att 
20.40-turen skrivs in i Medfinansieringsavtal - Utökad färjetrafik på Ljusteröleden september 
2015-dec 2018. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-02-15 

Forts. KS § 3:7 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande till 
beslutspunkten ett innebärande att motion nr 25/2015 om färjetrafik på Ljusteröleden avslås 
avseende att 20.40-turen skrivs in i medfrnansieringsavtalet eller enligt Ann-Christine 
Furustrands (S) yrkande att 20.40-turen skrivs in i medfinansieringsavtal - Utökad färjetrafik 
på Ljusteröleden september 2015 - dec 2018 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 det ej vill röstar nej. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande innebärande att motion nr 25/2015 om färjetrafik på Ljusteröleden bifalls avseende 
att utvärdering av turtätheten ska göras i anslutning till avtalets upphörande våren 2018 samt 
att Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med 
Trafikverket utvärdera turtätheten i anslutning till avtalets upphörande 2018 och finner att så 
är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-02-15, §3:7 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-01-20 
Dnr KS 2015/0303 (t)J 
Svar på motion nr 25/2015 från Mats Larsson (S) - Färjetr afiken på 
Ljusteröleden 

Sammanfattning 
I en motion föreslår motionären att Österåkers kommuns medfinansieringsavtal med Trafikverket 
angående utökade färjeturer bör utökas med en kvällstur 20.40. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen om färjetrafik på Ljusteröleden avslås avseende att 20.40-turen skrivs in i 
medfinansieringsavtalet. 

2. Motionen om färjetrafik på Ljusteröleden bifalls avseende att utvärdering av turtätheten ska göras 
i anslutning till avtalets upphörande våren 2018. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med Trafikverket 
utvärdera turtätheten i anslutning till avtalets upphörande 2018. 

Motivering 

Kommunstyrelsen fattade beslut om ett medfinansieringsavtal med Trafikverket den 24 augusd 2015 
om utökad turtäthet. 20:40-turen prioriterades inte i det skedet på grund av lågt antal resande. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2016-01-18 

Michaela Fletcher Michaela Fletcher " 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anna Anderman Till Kommunstyrelsen 
Datum 2016-01-18 
Dnr KS 2015/0303 

Svar på motion nr 25/2015 från Mats Larsson (S) - Färjetrafiken på 
Ljusteröleden 

Sammanfattning 
Motionären har angivit att Österåkers kommuns medfinansieringsavtal med Trafikverket angående 
utökade färjeturer bör utökas med en kvällstur 20.40. Kommunstyrelsen fattade beslut om ett 
medfinansieringsavtal med Trafikverket den 24 augusti 2015 där denna tur inte prioriterats på grund 
av lågt antal resande, en prioritering som kvarstår. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
1. Motionen om färjetrafik på Ljusteröleden avslås vad avser att 20.40 turen skrivs in i 
medfinansieringsavtalet. 
2. Motionen om färjetrafik på Ljusteröleden bifalles vad avser att utvärdering av turtätheten ska 
göras i anslutning till avtalets upphörande våren 2018. 
3. Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med Trafikverket 
utvärdera turtätheten i anslutning till avtalets upphörande 2018. 

Bakgrund 
Motionären anför att Kommunstyrelsens fattade beslut den 24 augusti 2015 om att förlänga den 
utökade 20-minuterstrafiken bör utökas med turen 20.40 och att en utvärdering av turtätheten ska 
göras i anslutning till avtalets upphörande. 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut om att förnya medfinansieringsavtalet med 
Trafikverket med den utökade 20-minuterstrafiken för perioden september 2015- december 2018 
grundar sig på den genomförda NKI-mätningen och resandeunderlaget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde på de underlagen och Trafikverkets bedömning det inte 
var samhällsekonomiskt motiverat att behålla 20.40 turen mycket med hänsyn till det låga 
resandeantalet. Denna bedömning kvarstår. 

Förvaltningen bedömer det dock värdefullt att utvärdera turtätheten i anslutning till avtalets 
upphörande våren 2018. 

Bilagor 
1. Färjetrafiken pä Ljusteröleden, 2015-09-10 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

2. Statistik Ljusterölyftet per specifik tur 

nna Anderman 

Samhällsbyggnadschef Väg- och trafikchef 
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I) 11 * 3 -• 1 

0 ) Socialdemokraterna 

Åkersberga den 10 september 2015 

dsyKftilrois te* »MMUN 

Färjetrafiken på Ljusteröleden 
Kommunstyrelsen har nyligen fattat beslut om att förlänga den utökade 20-minuterstrafiken av 
Ljusteröfärjan. I underlaget till beslutet hänvisar man till den NKI - mätning som gjorts av 
Trafikverket. 

Resultatet från denna visar enligt tjänsteutlåtandet på ett högt antal resenärer, dock inte på 
kvällsturen klockan 20:40, var vid denna tur togs bort de kommande två åren. Den av Markör 
Marknad och Kommunikation AB, på uppdrag av Trafikverket, genomförda "Nöjd Kund Index
mätningen" redovisar inget specificerat resmönster. 

Slutsatser om 20:40 turen finns således att inhämta från Trafikverkets statistik, och inte i NKI-
mätningen. Statistiken visar att 220 fordon i snitt per månad nyttjar 20:40 turen, vilket är lågt (7 
fordon i snitt). NKI-mätningen, riktad mot permanentboende, visar dock på att efterfrågan på fler 
avgångar kvällar och nätter ökat med 10 % sedan turtätheten infördes. En annan viktig aspekt är att 
turtätheten bidrar även till att minska olycksrisken på 276:an. 

Mot bakgrund av ovan yrkar vi följande: 

Al \ 20.40 turen skrivs in i Medfinansieringsavtal - Utökad färjetrafik på Ljusteröleden 
september 2015-dec 2018. 

Au Utvärdering av turtätheten görs i anslutning till avtalets upphörande. 

Mats/Larsson 



btUy. Z t> 1 (2.) 
éir månad tid dubbi person lastbil iasthlf disper bussa mot Potg* lamn; P8E 

2014 9 09:40 0 695 85 10 0 7 0 0 0 1025 

2014 9 11:40 0 922 79 16 0 5 0 0 0 1237 

2014 9 12:40 0 749 60 8 0 4 3 0 0 971 

2014 9 14:40 0 767 59 6 0 3 4 6 0 969 

2014 9 20:40 0 317 10 0 0 0 0 5 0 356 

2014 10 09:40 0 576 100 9 0 9 0 0 0 948 

2014 10 11:40 0 680 69 8 0 0 0 0 0 898 

2014 10 12:40 0 721 99 25 0 4 0 2 0 1126 

2014 10 14:40 0 755 86 4 0 3 0 8 0 1015 

2014 10 20:40 0 180 2 0 0 0 0 0 0 194 

2014 11 09:40 0 461 68 10 0 4 0 0 0 712 

2014 11 11:40 0 534 70 7 0 0 0 0 0 750 

2014 11 12:40 0 513 75 6 0 2 0 4 0 746 

2014 11 14:40 0 760 71 0 0 3 0 0 15 974 

2014 11 20:40 0 180 6 0 0 0 0 2 0 204 

2014 12 09:40 0 435 45 3 0 15 0 0 0 696 

2014 12 11:40 1 562 78 0 0 5 0 3 0 807 

2014 12 12:40 0 590 59 7 0 3 0 5 0 796 

2014 12 14:40 0 626 50 0 0 0 0 2 0 760 

2014 12 20:40 0 195 5 0 0 0 0 0 0 221 

2015 1 09:40 0 337 39 10 0 0 0 0 0 669 

2015 1 11:40 0 470 50 0 0 5 0 0 0 640 

2015 1 12:40 0 427 57 6 0 0 0 0 Cl 597 

2015 1 14:40 0 576 34 2 0 7 0 2 a 733 

2015 1 20:40 0 110 2 0 0 0 0 1 0 124 

2015 2 09:40 0 330 47 2 0 19 0 0 0 628 

2015 2 11:40 0 425 65 0 0 2 0 5 0 624 

2015 2 12:40 0 462 43 6 0 5 0 0 0 642 

2015 2 14:40 0 431 30 0 0 0 0 0 0 538 

2015 2 20:40 0 245 5 0 0 0 0 3 0 258 

2015 3 09:40 0 217 36 11 0 12 0 0 0 474 

2015 3 11:40 0 223 28 6 0 0 0 0 0 320 

2015 3 12:40 0 279 38 9 0 0 0 0 0 415 

2015 3 14:40 0 311 37 6 0 2 0 0 0 449 

2015 3 20:40 0 60 4 0 0 0 0 1 0 70 



I <2. S 2. ( 
l ot 09:40 Tot 11:40 Tot 12:40 Tot 14:40 Tot 20:40 

5152 5276 5293 5438 1427 
Snitt/mån Snitt /män Snitt/mån Snitt/mån Snitt/mån 

793 812 814 837 220 
Snitt /dag Snitt /dag Snitt/dag Snitt/dag Snitt/dag 

27 27 27 28 7 



< Socialdemokraterna 
FRAMTIOSPARTIEr I OSTF*AKSH 

Åkersberga den 10 september 2015 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -09- 1 o 
D.nr; 

Färjetrafiken på Ljusteröleden 
Kommunstyrelsen har nyligen fattat beslut om att förlänga den utökade 20-minuterstrafiken av 
Ljusteröfärjan. I underlaget till beslutet hänvisar man till den NKI - mätning som gjorts av 
Trafikverket. 

Resultatet från denna visar enligt tjänsteutlåtandet på ett högt antal resenärer, dock inte på 
kvällsturen klockan 20:40, var vid denna tur togs bort de kommande två åren. Den av Markör 
Marknad och Kommunikation AB, på uppdrag av Trafikverket, genomförda "Nöjd Kund Index
mätningen" redovisar inget specificerat resmönster. 

Slutsatser om 20:40 turen finns således att inhämta från Trafikverkets statistik, och inte i NKI-
mätningen. Statistiken visar att 220 fordon i snitt per månad nyttjar 20:40 turen, vilket är lågt (7 
fordon i snitt). NKI-mätningen, riktad mot permanentboende, visar dock på att efterfrågan på fler 
avgångar kvällar och nätter ökat med 10 % sedan turtätheten infördes. En annan viktig aspekt är att 
turtätheten bidrar även till att minska olycksrisken på 276:an. 

Mot bakgrund av ovan yrkar vi följande: 

Att 20.40 turen skrivs in i Medfinansieringsavtal - Utökad färjetrafik på Ljusteröleden 
september 2015-dec 2018. 

Att Utvärdering av turtätheten görs i anslutning till avtalets upphörande. 

yyAi/y 
MatsLarsson 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:21 Dnr. KS 2015/0184 

Svar på motion nr 15/2015 från Anders Pettersson (S) - Scen för 
rock, pop, dans och performance 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 15/2015 besvarad då redan befintliga scener i kommunens ägo i första hand 
ska användas för föreslaget ändamål. 

Sammanfattning 
Anders Pettersson (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04, § 3:24, 
föreslagit att Österåkers kommun utreder möjligheten att skapa en scen för rock, pop, dans 
och performance. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-16. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-02-04,§ 1:5. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-12-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motion nr 15/2015 besvarad då redan befintliga scener i kommunens ägo i första hand ska 
användas för föreslaget ändamål. 

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

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

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

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

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-03-21, §4:21 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

ICD 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 - Peter L. X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez - Jonas J. X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström -

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

IIP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

htr 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-02-22 
Dnr KS 2015/0184 

Svar på motion nr 15/2015 från Anders Pettersson (S) - Scen för rock, 
pop, dans och performance 

Sammanfattning 

Anders Pettersson (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04, § 3:24, föreslagit att 
Österåkers kommun utreder möjligheten att skapa en scen för rock, pop, dans och performance. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anse motionen besvarad då redan befintliga scener i kommunens ägo i första hand ska användas för 
föreslaget ändamål. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Kommunkansliet daterat 2016-02-16 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-02-16 
Dnr KS 2015/0184 

Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, 
pop, dans och performance 

Sammanfattning 
Anders Pettersson (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04, § 3:24 föreslagit att 
Österåkers kommun utreder möjligheten att skapa en scen för rock, pop, dans och performance. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motion nr 15/2015 anses besvarad då befintliga scener i kommunens ägo bör användas i första hand 
för rock, pop, dans och performance. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande "Motionen uppmärksammar att en 
mängd barn och ungdomar i Österåkers kommun sysslar med musikutövning och att musikskolan är 
en viktig faktor till detta. Att få uppträda inför andra är en viktig del av utvecklingen som musiker. 
Det är också viktigt, precis som motionen påstår, att uppmuntra till eget arrangörskap och "Do it 
yourself'. Kultur- och fritidsförvaltningen skriver vidare "I Österåkers kommun har 
fritidsgårdsverksamheten målgruppen 13-18 år. Fritidsgården Bergagården har en egen scen i en 
lokal som tar upp till 300 personer. Den har en fullt utrustad scen med ljud- och ljusteknik. 
Ungdomar kan själva arrangera konserter och spelningar där i den mån det fungerar med gårdens 
övriga verksamhet. Fritidsgårdens personal har en musikansvarig som fungerar som ungdomarnas 
bollplank kring det de vill realisera på scenen. Även äldre ungdomar är välkomna att arrangera 
spelningar och liknande, så länge evenemangen är öppet för fritidsgårdens målgrupp. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-04, § 1:5. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-02-04,§ 1:5. 
2. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-12-28. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Jan-Olof Friman 
(Kommundirektör 
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Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-04 

KFNI5 § 1:5 Dnr KFN 2015/0053-100 

Svar på motion nr 15/2015 från Anders Petterson (S) - Scen för 
rock, pop, dans och performance 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen förslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad då befintliga scener i kommunens ägo bör användas i första hand 
för denna verksamhet. 

Sammanfattning 
Anders Petterson (S) väckte 2015-05-04 en motion i Kommunfullmäktige om att Österåkers 
kommun ska utreda möjligheterna att skapa en scen för rock, pop, rap, dans, show och 
performance. EN scen av den här karaktären skulle med föra många fördelar: underlätta för 
unga musiker och band att möta en publik, stimulera entreprenörskap och "Do it yourself' 
samt ge ett större utbud för ungdomar på hemmaplan. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-12-28. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (L) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
Motionen anses besvarad då befintliga scener i kommunens ägo bör användas i första hand 
för denna verksamhet. 

Anders Pettersson (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (I.) 
yrkanden eller enligt Anders Petterssons (S) yrkande och finner att Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (L) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Mathias Lindows (L) yrkande röstar ja, 
den det ej vill röstar nej. 

Omröstning utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster och 4-nej röster. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 
- Ekonom 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-04 

Voteringslista KFN 2016-02-04, § 1:5 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

L Mathias Lindow X X 
M Conny Söderström X X 
S Kristina Embäck X X 

M Anneli Hogreve X X 
M Mats Beiming X X 
C Henrik Olson X X 

ÖP Stig Himberg X X 

S Anders Pettersson X X 
S Amanda Ringstedt X X 

RP Björn Rapp X X 
MP Immaculate Skogemyr X X 

Tjänstgör 
ande §§ 

M Göran Enwall X 
L Sofia Almgren X 

KD Samuel Nordström X 
S José Riquelme X 
V Daniel Lagunas X 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 
Datum 2015-12-28 
Dnr KFNI5 2015/0053 (#3) 

Svar på motion nr 15/2015 från Anders Petterson(S) - Scen för rock, 
pop, dans och performance 

Sammanfattning 
Anders Petterson (S) väckte 2015-05-04 en motion i Kommunfullmäktige om att Österåkers 
kommun ska utreda möjligheterna att skapa en scen för rock, pop, rap, dans, show och 
performance. En scen av den här karaktären skulle medföra många fördelar: underlätta för unga 
musiker och band att möta en publik, stimulera entreprenörskap och "Do it yourself' samt ge ett 
större utbud för ungdomar på hemmaplan. 

Beslutsförslag 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad då befintliga scener i kommunens ägo bör användas i första hand för 
denna verksamhet. 

Bakgrund 
Motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04 (KF§3:24). Remitterad till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Förvaltningens slutsatser 
Motionen uppmärksammar att en mängd barn och ungdomar i Österåkers kommun sysslar med 
musikutövning och att musikskolan är en viktig faktor till detta, Att få uppträda inför andra är en 
viktig del av utvecklingen som musiker. Det är också viktigt, precis som motionen påstår, att 
uppmuntra till eget arrangörskap och "Do it yourself'. 

De scener som lyfts fram som goda exempel, Arena Satelliten i Sollentuna och Nova i Vallentuna, är 
delar av kommunernas ungdomsverksamhet. Arena Satellitens ungdomsverksamhet har målgruppen 
16-25 år. Fritidsledare coachar ungdomar som vill dra igång projekt. Det finns replokaler och 
studios, grupper med konst, foto, dans m.m. Det finns en stor scen, fullt utrustad med ljus och ljud, 
som hyrs ut för föreställningar och konserter. Nova i Vallentuna är ett allaktivitetshus för unga 13-20 
år. Även här finns replokaler, studio, danssal, samt möjligheten att genomföra egna idéer med hjälp 
av fritidsledare. 

I Österåkers kommun har fritidsgårdsverksamheten målgruppen 13-18 år. Fritidsgården Bergagården 
har en egen scen i en lokal som tar upp till 300 personer. Den har en fullt utrustad scen med ljud-
och ljusteknik. Ungdomar kan själva arrangera konserter och spelningar där i den mån det fungerar 
med gårdens övriga verksamhet. Fritidsgårdens personal har en musikansvarig som fungerar som 
ungdomarnas bollplank kring det de vill realisera på scenen. Även äldre ungdomar är välkomna att 
arrangera spelningar och liknande, så länge evenemangen är öppet för fritidsgårdens målgrupp. 
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Förvaltningen vill därför peka på Bergagårdens scen som en möjlig plats att möta en publik. Där 
finns också den infrastruktur som Nova och Arena Satelliten har i form av kompetent personal med 
uppdrag att arbeta för och med målgruppen. 

För de arrangemang som inte ryms på Bergagårdens scen finns Berga teater som med sitt centrala 
läge och stora kapacitet är ett utmärkt ställe att arrangera konserter, dans och performance på. 

För hjälp att realisera arrangemang utanför fritidsgården finns Kultur- och fritidsförvaltningens 
personal, i form av ungdomslots och kultursekreterare som både kan ge praktiska råd och tips och 
visa på vilka arrangörsstöd som finns att söka för att realisera projekt på scen. 

Bilagor 
1. Motion nr 15/2015, Scen för rock pop, dans och performance, 2015-04-29 

Eva Wiström 
Förvaltningschef 

Birgit Lindholm 
Kultursekretarare 
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KS iDIWDI&i-lhh 

Scen för rock, pop, dans och 
performance 
I Österåkers kommun har musiken och musikutbildningar länge häften framträdande plats. En 
stor mängd barn och ungdomar, i vår barnrika kommun, sysslar med musikutövning. Många 
spelar i band och ensembler. Musikskolan är en viktig faktor i detta. Nu senast så erhöll Popskolan 
(en del av musikskolan) priset som årets företagare. Österåker har bidragit till unga människors 
utveckling inom musiken och bidragit till att Sverige behåller sin framträdande internationella 
plats som musiknation. Många unga har gått vidare och blivit erkända som musiker. Även dans, 
teater och revy har sina givna platser i kulturyttringarna i kommunen. 

När man vill gå vidare och utveckla sig som musiker eller som band/grupp är det mycket viktigt 
att få göra framträdanden för publik. Där får man ett mått, genom publikens feedback, på hur 
långt man kommit sin utveckling. Man ges möjlighet att analysera, förändra och förbättra sig och 
sin grupp. Även dans, performance och show har sin plats på en större scen. Men framför allt är 
det rock, rap och pop. 

1 Österåker/Åkersberga finns ett antal små scener och så Berga Teater. De små scenerna är 
kopplade till olika specifika musikverksamheter (kommun, företag etc). De räcker inte till för 
större konserter. Berga Teater är mer en teater och eventlokal. 

Det finns kommuner runt o m i landet som skapat musikscener som låtit tala om sig och gett bra 
bidrag till kommunens musikintresserade och utövare. I vår närhet finns Satelliten i Sollentuna 
och Nova i Vallentuna. 

Socialdemokraterna menar att det bör skapas en musikscen av rang i vår kommun. Där rock-, 
rap- och popkonserter, show- och dansföreställningar inför publik kan genomföras. 

En scen av den här karaktären, tror vi, för med sig många fördelar. 
Band, grupper, ensembler eller individer får möjlighet att pröva sin förmåga i ett 
offentligt sammanhang, med större publik. 
Det kan ytterligare gynna utvecklingen till entreprenörskap för unga utövare. Att kunna 
leva på musik, musikproduktion, arrangemang, marknadsföring mm. 
Genom att ha en lokal scen kan ungdomar vara på konserter i sin hemkommun, vilket 
kan bidra till positiv social kontroll. 
Österåkers kommun ger sitt bidrag till det svenska musikundret. 
DIY (Do It Yourself) får en skjuts framåt. 
Kan underlätta för grupper/band/individer som inte har så stora resurser att få visa upp 
sin förmåga. 



Mot bakgrund av detta yrkar vi: 

- att Österåkers kommun utreder möjligheterna att skapa en scen för rock, pop, rap, dans, show 
och performance. 

För Socialdemokraterna 

Anders Pettersson 



Öste 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:22 Dnr. KS 2015/0186 

Svar på motion nr 17/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Jörgen Palmberg (S) - Komvux till Hackstaskolan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motion nr 17/2015 avslås med hänvisning till att lokalerna redan tagits i anspråk för andra 
utbildningsändamål. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04, § 3:24 av Ann-Christine Furustrand (S) 
och Jörgen Palmberg (S) föreslår motionärerna att Komvux inklusive SFI flyttas till 
Hackstaskolan. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtände daterat 2016-02-19. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2016-02-09, § 1:4. 
- Skolförvaltningens tjänsteudå tände daterat 2016-01-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslaget innebärande att motion 
nr 17/2015 avslås med hänvisning till att lokalerna redan tagits i anspråk för andra 
utbildningsändamål. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att motionen ska anses besvarad med samma hänvisning. 

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 
- Skolförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016- 02-22 
Dnr KS 2015/0186 

Svar på motion nr 17/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Jörgen Palmberg (S) - Komvux till Hackstaskolan 

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04, § 3:24 föreslår motionärerna att Komvux 
inklusive SFI flyttas till Hackstaskolan. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motionen avslås med hänvisning till att lokalerna redan tagits i anspråk för andra 
utbildningsändamål. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtände från Ekonomienheten daterat 2016-02-19 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Ekonomienheten 
Emil Sjölund Till Kommunstyrelsen 
Datum 2015-02-19 
Dnr KS 2015/0186 

Svar på motion nr 17/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Jörgen Palmberg (S) - Komvux till Hackstaskolan 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04, § 3:24, av Ann-Christine Furustrand (S) och 
Jörgen Palmberg (S) föreslår motionärerna att Komvux inklusive SFI flyttas till Hackstaskolan. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motionen nr 17/2015 avslås med hänvisning till att lokalerna redan är ianspråktagna för annat 
ändamål. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor har inget att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Skolnämnden 2016-02-09, § 1:4 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-01-08 

Bilagor 
1. Utdrag ur Skolnämndens protokoll, 2016-02-09 
2. Skolförvaltningens tjänsteutlåtande, 2016-01-08 
3. Motion "Komvux till Hackstaskolan", 2015-04-24 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 

Jan:Ok>f Friman 
Kommundirektör 
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Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2016-02-09 
1 

SKN § l:4 Dnr SKOL 2015/0059-100 

Svar på motion nr 17/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Jörgen Palmberg (S) - Komvux till Hackstaskolan 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen "Komvux till Hackstaskolan" med hänvisning till att lokalerna redan är 
ianspråktagna för annat ändamål. 

Särskilt yttrande 
Vi i Socialdemokraterna anser det anmärkningsvärt att kommunen valt att säga upp centralt 
belägna fastigheter (i detta fall lokalen till Hackstaskolan) till förmån för privata utförare då det 
sedan tidigare finns ett fullmäktigebeslut på att Komvux skall få mer centralt belägna lokaler. 

Sammanfattning 
Anne-Christine Furustrand (S) och Jörgen Palmberg (S) har i en motion i Kommunfullmäktige 
2015-05-04, § 3:24 föreslagit Österåkers kommun att Komvux inklusive SFI flyttas till 
Hackstaskolan. 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-08. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
Avslå motionen "Komvux till Hackstaskolan" med hänvisning till att lokalerna redan är 
ianspråktagna för annat ändamål. 

Sofia Fanberg (S) yrkar bifall till motionen. 

Marie Wengse (SÖ) biträder Sofia Fanbergs (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande eller 
enligt Sofia Fanbergs (S) yrkanade och finner att Skolnämnden beslutar enligt Kenneth 
Netterströms (NI) yrkande. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Justerandes signaturer 



Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2016-01-08 
Dnr SKOL15 2015/0059 

Svar på motion nr 17/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Jörgen Palmborg (S) - KOMVLJX till Hackstaskolan 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) och Jörgen Palmborg (S) har i en motion i Kommunfullmäktige 2015-
05-04, § 3:24 föreslagit Österåkers kommun att KOMVUX inklusive SFI flyttas till Hackstaskolan. 

Beslutsförslag 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Motionen "KOMVUX till Hackstaskolan" avslås med hänvisning till att lokalerna redan är 
ianspråktagna för annat ändamål. 

Förvaltningens slutsatser 
I och med att Hackstaskolans lokaler redan i tidigare beslut är ianspråktagna för annat ändamål 
avslås föreliggande motion. 

Skoldirektör 
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*888) Socialdemokraterna KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -04- 2 9 
Åkersberga den 24 april 2015 
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KOMVUX till Hackstaskolan 
Österåkers kommunala vuxentutbildning är en verksamhet med stor samhällsnytta. Skolformen ger 
vuxna möjlighet att gradera upp sina kunskaper och åter komma ut på arbetsmarkanden, eller bygga 
på sin utbildning för att byta arbetsinriktning. KOMVUX är en verksamhet som kommunen bör satsa 
på och som har en potential att växa, speciellt i samarbete med arbetsförmedlingen och för att möta 
upp ytterligare nya medborgare och Österåkersbor. 

Socialdemokraterna har tidigare vunnit kommunfullmäktiges stöd för att KOMVUX skall flytta till mer 
centralt belägen plats. Vi har hört talas om att det finns planer att flytta KOMVUX tillbaka i 
Åkersberga till den gamla lokaliseringen, huruvida det är den klokaste lösningen bör man ytterligare 
fundera över, speciellt mot bakgrund av den pågående lokalförflyttningen inom skolan som innebär 
att Hackstaskolan inom kort kan stå tom. Hackstaskolan med sitt centrala läge skulle passa utmärkt 
för KOMVUX och för SFI verksamheten. Rent historisk skulle det dessutom stämma väl överens med 
den internationella profil som präglat Hackstaskolan sedan 60- talet när skolan startade. 

Mot denna bakgrund yrkar vi följande: 

Att: KOMVUX inklusive SFI flyttas till Hackstaskolan 

För Socialdemokraterna 

.nn-Christine Furustrand 

Jargfen Palmberg 


