
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:23 Dnr. KS 2015/0192 

Svar på motion nr 18/2015 från Anas Abdullah (S) och Marie Ende 
(S) - Avskaffa vårdnadsbidraget 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 18/2015 besvarad med hänvisning till ändrad lagstiftning på området. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04, § 3:24, av Anas Abdullah (S) och Marie 
Ende (S) föreslås att vårdnadsbidraget avvecklas i Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:11. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2016-02-17. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2016-02-09, § 1:5. 
- Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-01-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
motion nr 18/2015 besvarad med hänvisning till ändrad lagstiftning på området. 

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

Expedieras 
- Skolförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-02-22 
Dnr KS 2015/0192 

Svar på motion nr 18/2015 av Anas Abdullah (S) och Marie Ende (S) -
Avskaffa vårdnadsbidraget 

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04, § 3:24, av Anas Abdullah (S) och Marie Ende 
(S) föreslås att vårdnadsbidraget avvecklas i Österåkers kommun. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till ändrad lagstiftning på området. 

Motivering 

Riksdagen fattade beslut den 18 november 2015 att det kommunala vårdnadsbidraget ska avskaffas 
och att det ska sluta gälla från och med den 1 februari 2016. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2016-02-17 
Tjänsteutlåtande från Skolförvaltningen daterat 2016-01-11 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-02-17 
Dnr KS 2015/0192 

Svar på motion nr 18/2015 av Anas Abdullah (S) och Marie Ende (S) -
Avskaffa vårdnadsbidraget 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04, § 3:24, av Anas Abdullah (S) och Marie Ende 
(S) föreslås att vårdnadsbidraget avvecklas i Österåkers kommun. 

Beslutsförslag 

Kommuns ty felsens arbetstutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motion nr 18/2015 anses besvarad med hänvisning till ändrad lagstiftning på nationell nivå 
innebärande att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla vid utgången av januari 2016. 

Skolförvaltningens skriver i sitt tjänsteutlåtande "Huvudsakliga lagändringar på riksplanet som skett 
är att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla vid utgången av januari månad 2016." 

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

Tidigare beredning 
Skoinämnden har behandlat ärendet 2016-02-09, § 1:5. 

Bilagor 
1. Utdrag ur Skolnämndens protokoll 2016-02-09, § 1:5. 
2. Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-11. 
" A A A i i ii i /ox i * r -;^ -/0) _ Avskaffa vårdnadsbidraget. 
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Bakgrund 

Jan-Olof Frimari 
Kommundirektör 

Sida I av I 



5 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2016-02-09 

1 

SKN § l:5 Dnr SKOL 2.015/0058-100 

Svar på motion nr 18/2015 från Anas Abdullah (S) och Marie Ende 
(S) - Avskaffa vårdnadsbidraget 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Motionen "avskaffa vårdnadsbidraget" anses besvarad utifrån ändrad lagstiftning på 
riksplanet. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) och Marie Ende (S) har i en motion till Kommunfullmäktige 2015-05-04, § 
3:24 föreslagit att Österåkers kommun ska avskaffa vårdnadsbidraget. 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2016-01-11. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att: 
Motionen "avskaffa vårdnadsbidraget" anses besvarad utifrån ändrad lagstiftning på 
riksplanet. 

Sofia Fanberg (S) yrkar bifall till motionen. 

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 (M) yrkande. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
^ "l I -U -v 2_ 

Tjänsteutlåtande 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2016-01-11 
Dnr SKOL15 2015/0058 

Svar på motion nr 18/2015 från Anas Abdullah (S) och Marie Ende (S) -
Avskaffa vårdnadsbidraget 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) och Marie Ende (S) har i en motion till kommunfullmäktige 2015-05 -04, 3:24 
föreslagit att Österåkers kommun ska avskaffa vårdandsbidraget. 

Beslutsförslag 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Motionen "Avskaffa vårdnadsbidraget" anses besvarad utifrån ändrad lagstiftning på riksplanet. 

Bakgrund 
Huvudsakliga lagändringar på riksplanet som skett är att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag 

1 " " "" " 1 ' 0 ' " ! ° lad 2016. 

Skoldirektör 
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i ) Socialdemokraterna ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Åkersberga den 26 februari 2015 2015 -05- 0 4 
D.nr: 
X6 h 

Avskaffa vårdnadsbidraget 

Vårdnadsbidraget är en reform som förstärkt utanförskapet för kvinnor som står långt från 
arbetsmarknaden. Istället för att försöka komma in eller tillbaka på arbetsmarknaden efter 
föräldraledighet väljer många att stanna hemma ytterligare en tid med vårdnadsbidrag, Detta har 
ytterligare försvårat inträdet på arbetsmarknaden, för grupper som redan idag har det svårt. 

Det finns också fördelar för barnen att gå i förskolan. Förskolan lägger grunden för barns 
kunskapsutveckling. Där får barn också möjlighet till social träning, lek, gemenskap och lärande. För 
barn med ett annat modersmål än svenska ärtiden i förskolan extra viktig, inte minst för att ge en 
bra grund inför skolstarten. Motbakgrund av detta yrkar vi följande: 

AU: Vårdnadsbidraget avvecklas i Österåkers kommun 

Anas Abdullah, S 

Marie Ende, S 



Östei 

ie Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:24 Dnr. KS 2015/0235 

Svar på motion nr 20/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
och Bo Edlén (V) - Starta ett komtek Österåker 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motion nr 20/2015 anses besvarad med hänvisning till att Skolnämnden i budget 2016 och 
verksamhetsplan 2017-2018 fick i uppdrag att utreda möjligheter för "Komtek" eller liknande 
verksamhet inom förskola och skola för att stärka barn och elevers kunskap och intresse inom 
naturvetenskap/teknik. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-06-15, § 4:31, av Andreas Lennkvist Manriquez 
(V) och Bo Edlén (V) föreslås att Skolnämnden ges i uppdrag att starta ett Komtek som 
attraherar såväl pojkar som flickor. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:12. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2016-02-17. 
- Protokollsutdrag ur Skolnämndens protokoll 2016-02-09, § 1:6. 
- Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-01-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att motion nr 20/2015 
anses besvarad med hänvisning till att Skolnämnden i budget 2016 och verksamhetsplan 2017-
2018 fick i uppdrag att utreda möjligheter för "Komtek" eller liknande verksamhet inom 
förskola och skola för att stärka barn och elevers kunskap och intresse inom 
naturvetenskap/teknik. 

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

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

Expedieras 
- Skolförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer . —: Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-02-22 
Dnr KS 2015/0235 

Svar på motion nr 20/2015 från Andreas Lennkvist Manriques (V) och 
Bo Edlén (V) - Starta ett Komtek i Österåker 

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-06-15, § 4:31, av Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
och Bo Edlén (V) föreslås att Skolnämnden ges i uppdrag att starta ett Komtek som attraherar såväl 
pojkar som flickor. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motion nr 20/2015 anses besvarad med hänvisning till att Skolnämnden i budget 2016 och 
verksamhetsplan 2017-2018 fick i uppdrag att utreda möjligheter för "Komtek" eller liknande 
verksamhet inom förskola och skola för att stärka barn och elevers kunskap och intresse inom 
naturvetenskap/teknik. 

Bakgrund 

Tjänsteutiåtande från Kommunkansliet daterat 2016-02-17 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-02-17 
Dnr KS 2015/0235 

Svar på motion nr 20/2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo 
Edlén (V) - Starta ett komtek Österåker 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-06-15, § 4:31, av Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
och Bo Edlén (V) föreslås att Skolnämnden ges i uppdrag att starta ett Komtek som attraherar såväl 
pojkar som flickor. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motion nr 20/2015 anses besvarad med hänvisning till att Skolnämnden i budget 2016 och 
verksamhetsplan 2017-2018 fick i uppdrag att utreda möjligheter för "Komtek" eller liknande 
verksamhet inom förskola och skola för att stärka barn och elevers kunskap och intresse inom 
naturvetenskap/teknik. 

Bakgrund 
Skolförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtände "I Verksamhetsplan 2017-2018 och Budget 2016 ges 
ett särskilt uppdrag att utreda möjligheterna för "Komtek" eller liknande verksamhet inom förskola 
och skola för att stärka barn och elevers kunskap och intresse inom naturvetenskap/Teknik." 

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

Tidigare beredning 
Skolnämnden har behandlat ärende 2016-02-09, § 1:6. 

Bilagor 
1. Utdrag ur Skolnämndens protokoll 2016-02-09, § 1:6. 
2. Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-01-11. 
3. Motion nr 20/2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V) - Starta ett komtek 
Österåker. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

>lof Friman 
nundirektör Kanslichef 
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Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2016-02-09 

SKN § 1:6 DnrSKOL 2015/0069-100 

Svar på motion nr 20/2015 från Andreas lennkvist Manriquez (V) 
och Bo Edlén (V) - Starta ett Komtek Österåker 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Motionen "Starta ett Komtek Österåker" anses besvarad med hänvisning till ett uppdraget i 
verksamhetsplan 2017-2018 och budget 2016. Skolnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna för "Komtek" eller liknande verksamhet inom förskola och skola för att stärka 
barn och elevers kunskap och intresse inom naturvetenskap/teknik. 

Sammanfattning 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V) har i en modon i Kommunfullmäktige 
2015-06-15, § 4:31 förelagit Österåkers kommun att starta ett Komtek i Österåker. 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-01-11. 

Förslag till beslut 
Kenneth N etterström (M) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att: 
Motionen "Starta ett Komtek Österåker" anses besvarad med hänvisning till ett uppdraget i 
verksamhetsplan 2017-2018 och budget 2016. Skolnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna för "Komtek" eller liknande verksamhet inom förskola och skola för att stärka 
barn och elevers kunskap och intresse inom naturvetenskap/teknik. 

Sofia Fanberg (S) yrkar bifall till motionen. 

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 (M) yrkande. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 
/4b 

Utdragsbestyrkande 



ÖsteråScer 
Tjänsteutlåtande "fei/ 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2016-01 -11 
Dnr SKOL15 2015/0069 

Svar på motion nr 20/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och 
Bo Edlén (V) - Starta ett komtek Österåker 

Sammanfattning 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V) har i en motion i kommunfullmäktige 2015-06-
15 §4:31 föreslagit Österåkers kommun att "Starta ett komtek Österåker". 

Beslutsförslag 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Motionen "Starta ett komtek Österåker" anses besvarad i och med uppdraget i Verksamhetsplan 
2017-2018 och Budget 2016 att Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för 
"Komtek" eller liknande verksamhet inom förskola och skola för att stärka barn och elevers 
kunskap och intresse inom naturvetenskap/Teknik. 

Bakgrund 
I Verksamhetsplan 2017-2018 och Budget 2016 ges ett särskilt uppdrag till skolnämnden enligt 
följande. "Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för "Komtek" eller liknande 
verksamhet inom förskola och skola för att stärka barn och elevers kunskap och intresse inom 

Staffan Staffan Erlandsson 
Skoldirektör 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 

, Ti,L._3 jm/zo 
KOMMUNSTYRELSEN 

Starta ett komtek Österåker 
D -

De senaste åren har vi på nationell nivå sett ett minskat intresse för de tekniska 
vidareutbildningarna. Sveriges ingenjörer driver idag kampanjer för att fler ska söka dessa och 
fortsätter det i denna takt beräknas det att saknas ca 50 000 ingenjörer år 2030. 

Samtidigt är det tekniska användandet större än någonsin och i vår kommun ser vi ett växande 
intresse för de gymnasiala programmen i teknik och natur. Det visar att det finns en potential men 
för att intresset inte ska avta eller vara en fas så behöver vi bidra med en samlingsplats för de 
teknikintresserade ungdomarna och där är komtek en bra sådan och kan fungera som ett 
komplement till de gymnasiala programmen men också som en plats dit barnen i de yngre åldrarna 
kan söka sig och sporra sitt teknikintresse 

Vad är komtek? 

KomTek är en kommunal leknik-och entreprenörsskola. Tekniken är ett verktyg för skapande 
och utveckling som vi vill all fler skall erövra, till gagn för hela samhället. 

KomTek är ett nationellt koncept som hålls samman av en ideell förening med samma namn. 
Föreningen organiserar det nationella nätverket, driver utvecklingen av konceptet samt följer 
upp efterlevnaden av de nationella verksamhetskraven. 
KomTeks långsiktiga mål är att fler ungdomar, särskilt tjejer, skall söka tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar på gymnasium och högre utbildning. KomTek strävar efter 
att uppnå målet framförallt genom att erbjuda fritidsaktiviteter till barn och unga. 

I länet har kommuner så som Täby, Lidingö, Järfälla och Botkyrka idag inrättat ett komtek. En 
kommun som Österåker med sin närhet till KTH skulle tjäna väldigt mycket på att uppmuntra barnen 
och ungdomarnas teknikintresse. Ett komtek Österåker skulle bl.a, kunna samarbeta med det lokala 
näringslivet och kommunens skolor och bidrar därmed till att göra vår kommun till en mer attraktiv 
skolkommun och är ett steg närmare vårt mål som länets bästa samtidigt som det fångar upp 
barnens och ungdomarnas innovationer. Komtek Österåker skulle kunna inrymmas i Hackstaskolans 
gamla lokaler 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• Att ge skolnämnden i uppdrag att starta ett komtek som attraherar såväl pojkar som flickor 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) 



Öst n n 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:25 Dnr. KS 2015/0238 

Svar på motion nr 22/2015 från Ann-Christine Furustrand (S), 
Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Marie 
Wengse (SÖ) - Uppgradera kommunens årsredovisning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 22/2015 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommuns 
årsredovisning tas fram utifrån de legala krav som fastställts i Kommunallagen och att 
årsredovisningen speglar den verksamhet som bedrivits under året utifrån ett ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt perspektiv vars målgrupp i första hand är Kommunfullmäktige, som 
också är det organ som beslutar i ärenden avseende motioner och medborgarförslag. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriquez (V) samt 
Marie Wengse (SÖ) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-06-15, § 4:31, föreslagit 
att Österåkers kommun uppgraderar sin verksamhetsberättelse/årsredovisning med 
information om de motioner som lagts under året samt vilka beslut som fattats med anledning 
av dessa samt att Österåkers kommun uppgraderar sin verksamhetsberättelse/årsredovisning 
med information om de medborgarförslag som inlämnats samt vilka beslut som fattats med 
anledning av dessa. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:13. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-23. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motion nr 22/2015 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommuns årsredovisning tas 
fram utifrån de legala krav som fastställts i Kommunallagen och att årsredovisningen speglar 
den verksamhet som bedrivits under året utifrån ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt 
perspektiv vars målgrupp i första hand är Kommunfullmäktige, som också är det organ som 
beslutar i ärenden avseende motioner och medborgarförslag. 

Ann-Christine Furustrand (S) och Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen. 

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

Forts. KS § 4:25 

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. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-03-21, §4:25 

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 - 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 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

Pftr 



Ordförandeförslag 

0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-02-23 
Dnr KS 2015/0238 

Svar på motion nr 22/2015 från Ann-Christine Furustrand (S), Michael 
Selander (MP), Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Marie Wengse 
(SÖ) - Uppgradera kommunens årsredovisning 

Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriques (V) samt Marie 
Wengse (SÖ) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-06-15 föreslagit att Österåkers 
kommun uppgraderar sin verksamhetsberättelse/årsredovisning med information om de motioner 
som lagts under året samt vilka beslut som fattats med anledning av dessa samt att Österåkers 
kommun uppgraderar sin verksamhetsberättelse/årsredovisning med information om de 
medborgarförslag som inlämnats samt vilka beslut som fattats med anledning av dessa. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anse motionen besvarad med hänvisning till att Österåkers kommuns årsredovisning tas fram 
utifrån de legala krav som fastställts i Kommunallagen och att årsredovisningen speglar den 
verksamhet som bedrivits under året utifrån ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspekdv vars 
målgrupp i första hand är Kommunfullmäktige, som också är det organ som beslutar i ärenden 
avseende motioner och medborgarförslag. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Ekonomienheten daterat 2016-02-22 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Ekonomienheten 
Katarina Leinar 

Till Kommunstyrelsen 
Datum 2016-02-22 
Dnr KS 2015/0238 

Svar på motion nr 22/2015 från Ann-Christine Furustrand (S), Michael 
Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Marie Wengse 
(SÖ) - Uppgradera kommunens årsredovisning 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriques (V) samt Marie 
Wengse (SÖ) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-06-15, § 4:31, föreslagit att 
Österåkers kommun uppgraderar sin verksamhetsberättelse/årsredovisning med information om de 
motioner som lagts under året samt vilka beslut som fattats med anledning av dessa samt att 
Österåkers kommun uppgraderar sin verksamhetsberättelse/årsredovisning med information om de 
medborgarförslag som inlämnats samt vilka beslut som fattats med anledning av dessa. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 22/2015 besvarad mot bakgrund av att Österåkers kommun tar fram sin 
årsredovisning utifrån legala krav och att kommunens verksamhet på ett omfattande sätt speglas i 
produkten, vars målgrupp i första hand är Kommunfullmäktige, som också är det organ som 
beslutar i ärenden avseende motioner och medborgarförslag. 

Bakgrund 
En motion har väckts av Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist 
Manriques (V) samt Marie Wengse (SÖ) med ett förslag att uppgradera kommunens årsredovisning 
med information om de motioner som lagts under året samt de medborgarförslag som inkommit 
aktuellt år. 

Förvaltningens slutsatser 
Österåkers kommuns årsredovisning tas fram utifrån de legala krav som fastställts i Kommunallagen. 
Årsredovisningen speglar den verksamhet som bedrivits under året utifrån ett ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt perspektiv. 
Verksamhetsberättelserna redovisas per nämnd och en omvärldsanalys ingår i den övergripande 
inledningen. 

Dessutom ges särskilda redovisningar avseende miljö och personal samt en koncernöversikt. 

I årsredovisningen för 2014 redovisades också en särskild målbilaga där samtliga nämnders mål 
följdes upp. 

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

Sida I av 2 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Bilaga 
Motion nr 22/2015 - Uppgradera kommunens årsredovisning 

an-Olof Frimån 
Kommundirektör 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 
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Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 

ÖS'i)'ERAKJifå fc(ÖMM8JNI 
KOMMUNSTYRELSEN 

xPlb/^ 

Åkersberga den 4 juni 2015 2015 "OS" 1 

Motion till Österåkers kommunfullmäktige 

Uppgradera kommunens årsredovisning 
Kommunens årsredovisning/verksamhetsberättelse borde omfatta hela den verksamhet som 

kommunen bedriver, så även det arbete som oppositionen gör. Oppositionen utgör idag 25 mandat 
av 51. Oppositionens möjlighet att lägga förslag görs genom att skriva motioner, väcka frågor och 
debatter genom interpellationer och ställa frågor i någon sakfråga. Dessa motioner, interpellationer 

och frågor nämns inte alls i kommunens verksamhetsberättelse/årsberättelse. Detta trots att det 
handlar om insatser som nära nog hälften av ledamöterna presterar och som hanteras i kommunens 
styrelser och nämnder och som sedan fattas beslut om. En del, tyvärr långt ifrån alla, leder dessutom 

till ett genomförande. 

Detsamma gäller de medborgarförslag som inlämnas och hanteras av kommunen inte heller dessa 

redovisas. 

AU: Österåkers kommun uppgraderar sin verksamhetsberättelse/årsredovisning med 
information om de motioner som lagts under året samt vilka beslut som fattats med 

anledning av dessa 

Att Österåkers kommun uppgraderar sin verksamhetsberättelse/årsredovisning med 
information om de medborgarförslag som inlämnats samt vilka beslut som fattats med 
anledning av dessa. 

För Socialdemokraterna 

Ann-Christine Furustrand Michael Solander 

För Vänsterpartiet 

l\\p>\ve/te 

FöftSkplpartiet i Österåker 

Andreas Lennkvist Mandriquez Marie Wengse 



Öste i 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:6 Dnr. KS 2015/0300 

Svar på motion nr 24/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) -
Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 24/2015 med hänvisning till att ett utökat erfarenhetsutbyte för miljö- och 
hållbarhets frågor är positivt och att kommunen bedöms kunna dra nytta av att få information 
och inspiration från andra kommuners miljö- och hållbarhetsarbete. 

Sammanfattning 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-09-08, 
§5:17, föreslagit att Österåkers kommun ansöker om medlemskap i föreningen Sveriges 
Ekokommuner och att hållbarhetsprincipen ska vara vägledande för kommunens utveckling. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 3:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-02-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att bifalla 
modon nr 24/2015 med hänvisning till att ett utökat erfarenhetsutbyte för miljö- och 
hållbarhets frågor är positivt och att kommunen bedöms kunna dra nytta av att få informadon 
och inspiradon från andra kommuners miljö- och hållbarhetsarbete. 

Michael Solander (MP) yrkar bifall till modonen. 

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. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-02-22 
Dnr KS 2015/0300-100 

Svar på motion nr 24/2015 från Andreas Lennkvist Manriques (V) -
Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 

Sammanfattning 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) har i en motion daterad 2015-09-08 föreslagit att kommunen 
ansöker om medlemskap i Sveriges Ekokommuner och att hållbarhetsprinciperna ska vara 
vägledande för kommunens utveckling. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalls med hänvisning till att ett utökat erfarenhetsutbyte för miljö- och hållbarhetsfrågor 
är positivt och att kommunen bedöms kunna dra nytta av att få information och inspiration från 
andra kommuners miljö- och hållbarhetsarbete. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2016-02-08 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Kristina Eriksson 
Datum 2016-02-16 
Dnr KS 2015/0300-100 

Svar på motion nr 24/2015 från Andreas Lennkvist Manriques (V) om 
medlemskap i Sveriges Ekokommuner 

Sammanfattning 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) har i en motion daterad 2015-09-08 föreslagit att kommunen 
ansöker om medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner och att hållbarhetsprinciperna ska 
vara vägledande för kommunens utveckling. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Bifalla motionen nr 24/2015. 

Bakgrund 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) har i en motion föreslagit att kommunen ska ansöka om att bli 
medlem i Sveriges Ekokommuner och att hållbarhetsprinciperna ska vara vägledande för 
kommunens utveckling. I motionen framhålls att vår skärgårdskommun har mycket att tillföra i 
utvecklingen av det hållbara samhället, från boende och mat till företagande och resursanvändning. 
Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för de kommuner, 
landsting och regioner som har ambitioner att verka för en hållbar utveckling. 

Förvaltningens slutsatser 
Ett ökat erfarenhetsutbyte för miljö- och hållbarhetsfrågor är positivt. Nyttan för kommunen att 
vara medlem i föreningen är att få information och inspiration kring aktuella frågor och projekt i 
andra kommuner. Kommunen kan tydliggöra sitt miljö- och hållbarhetsarbete genom att använda 
logga och föreningens namn i olika sammanhang. Att vara en ekokommun förpliktigar oss till att ha 
ett tydligt och ambitiöst miljö- och hållbarhetsarbete. 

För att bli medlem krävs att Kommun fullmäktige eller Kommunstyrelsen fattar beslut om att 
ansökan om medlemskap. Det ska finnas ett antaget program med det uthålliga samhället som ett 
övergripande mål för sina verksamheter. Kommunen förväntas delta aktivt i nätverket med att ta till 
sig och sprida goda exempel och idéer. Hållberhetsprinciperna ska vara vägledande för kommunens 
utveckling. Kommunen ska lämna uppgifter till föreningens gemensamma gröna nyckeltal. 
Årsavgiften för medlemskap är ca 8000 kr/år. Minst en kontaktperson för föreningen ska utses på 
politisk respektive tjänstemannanivå. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Enligt föreninens stadgar ska Sveriges Ekokommuner vara förebilder och föregångare för landets 
övriga kommuner i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå. Dc ska vara pådrivare och 
opinionsbildare för de lokala hållbarhetsfrågorna i miljöpolitiken och en kunskapsförmedlare och en 
arena för erfarenhetsutbyte såväl mellan medlemskommunerna som till andra aktörer nationellt och 
internationellt. Vid ansökan om medlemskap ska kommunens beslut om att ansöka lämnas in 
tillsammans med en antagen plan för kommunens hållbarhetsarbete. 

Sveriges Ekokommuner verkar över hela landet med 97 medlemskommuner och av länets 
kommuner är knappt hälften med i föreningen. Ordförande i föreningen är sedan 2015 Ellinor 
Avsan (M) Huddinge kommun. 

Tid kommer att behöva avsättas för att sätta sig in i föreningens arbete, rapportera nyckeltal och 
delta i nätverket. Förutsättningen för att få bli medlem är att kommunen har antagit en plan för 
hållbarhctsarbctet. För att arbeta strukturerat med hållbarhets frågor inom organisationen kan olika 
verksamhetssystem eller miljöledningssystem vara ett alternativ. Ett sådant utredningsuppdrag ska 
redovisas till kommunfullmäktige under hösten. 

Bilagor 
1. Motion nr 24/2015. 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 

David Lanthen 
Tf. Planchef 
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2015-09-08 

Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, 
landsting och regioner som har ambitionen att verka för en hållbar utveckling. 

Sveriges Ekokommuner arbetar för att främja utvecklingen för ett hållbart samhälle och med 
en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet utgår man från 
ekokommunkonceptet som har miljön, den lokala näringslivsstrukturen och den lokala 
livsstilen som bas. 

Av länets kommuner är redan Värmdö, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Norrtälje, 
Nynäshamn, Sigtuna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje och Upplands-Bro medlemmar. 
Jag anser att Österåkers kommun bör följa de övriga kommunerna och inte stå utanför alla de 
stora frågor som diskuteras i föreningen. Vår skärgårdskommun har mycket att tillföra i 
utvecklingen av det hållbara samhället, från boende och mat till företagande och 

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

• Att Österåkers kommun ska ansöka om att bli medlem i Sveriges Ekokommuner och 
att hållbarhetsprinciperna ska vara vägledande för kommunens utveckling. 

resursanvändning. 

IcMWOAÖt" 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) 

nr Pi/ms 



Öste " 

ti Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:7 Dnr. KS 2015/0351 

Svar på motion nr 28/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) -
Ratificering av Borgmästaravtalet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motion nr 28/2015 avslås mot bakgrund av att det finns förslag på mål och pågående arbete i 
kommunen som motsvarar kraven i Borgmästaravtalet och att kommunen förväntas få liten 
nytta av att delta i ett internationellt klimatarbete. 

Sammanfattning 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) har i motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-10-26, 
§ 6:25, föreslagit att Österåkers kommun undertecknar EU-kommissionens Borgmästaravtal. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 3:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
motion nr 28/2015 avslås mot bakgrund av att det finns förslag på mål och pågående arbete i 
kommunen som motsvarar kraven i Borgmästaravtalet och att kommunen förväntas få liten 
nytta av att delta i ett internationellt klimatarbete. 

Ann-Christine Furustrand (S) och Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S) och 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 omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-03-21, §4:7 

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 Abduilah 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 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-02-22 
Dnr KS 2015/0351-100 

Svar på motion nr 28/2015 från Andreas Lennkvist Manriques (V) om 
ratificering av Borgmästaravtalet 

Sammanfattning 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) har i en motion daterad 2015-10-18 föreslagit att kommunen 
undertecknar EU-kommissionens Borgmästaravtal. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås mot bakgrund av att det finns förslag på mål och pågående arbete i kommunen som 
motsvarar kraven i Borgmästaravtalet och att kommunen förväntas få liten nytta av att delta i ett 
internationellt klimatarbete. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2016-02-16 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Kristina Eriksson 
Datum 2016-02-16 
Dnr KS 2015/0351-100 

Svar på motion nr 28/2015 från Andreas Lennkvist Manriques (V) om 
ratificering av Borgmästaravtalet 

Sammanfattning 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) har i en motion daterad 2015-10-18 föreslagit att kommunen 
undertecknar EU-kommissionens Borgmästaravtal. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Avslå motionen nr 28/2015 med hänvisning, dels till att det redan finns förslag på mål och pågående 
arbete i kommunen som motsvarar kraven i Borgmästaravtalet, dels till att kommunen skulle behöva 
binda resurser och kompetens för en EU-administration på bekostnad av resurser för att driva ett 
brett lokalt miljö- och hållbarhetsarbete. 

Bakgrund 
Andreas Lennkvist Manriquez (V)har i en motion föreslagit att kommunen undertecknar 
Borgmästaravtalet. Avtalet undertecknas av kommuner och regioner inom EU som vill gå längre i 
sitt klimatarbete än de mål som finns beslutade inom EU. En ständigt växande skara kommuner i 
Sverige och Europa sätter allt högre klimatmål och allt fler genomför åtgärder för att sänka 
utsläppen av koldioxid. 

Förvaltningens slutsatser 
I kommunen pågår redan det arbete som Borgmästaravtalet avser att reglera. Avtalet föreskriver att 
kommunen ska åta sig en minskning av koldioxidutsläppen med 40 % till 2030 samt att arbeta med 
klimatanpassningsåtgärder. Vi har i förslag till miljömål en minskning med 50 % till 2030. Inom 
ramen för arbetet med översiktsplanen tas en klimat- och sårbarhetsanalys fram under 2016. 

Klimat- och energifrågor är prioriterade i kommunen och nationellt. För att på ett effektivt sätt 
arbeta för att minska koldioxidutsläppen behövs samarbete med olika parter framförallt inom 
Stockholmsregionen. Inom kommunen är det utsläppen från trafiken som dominerar. Det finns ett 
regionalt samarbete i länet samt inom nordostkommunerna inom energieffektivisering och hållbara 
transporter. 

Fördelar med avtalet är att kommunen blir en del av ett internationellt nätverk och kan framhålla 
avtalet i samband med ansökan om EU-bidrag. Kommunen visar att det finns en hög ambition i 
klimatfrågan. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Nackdelarna är att vi går in i en EU-administration där det krävs resurser och kompetens för att 
leverera det som avtalet gäller. Avtalet sätter fokus på klimatfrågan, men på bekostnad av resurser 
för att driva ett brett miljö- och hållbarhetsarbete. Nyttan med avtalet bedöms vara störst för stora 
kommuner och städer där det finns resurser och intresse av att delta och driva internationella 
projekt. I Sverige deltar 50 kommuner och i länet är 5 av 26 kommuner med. Under senare tid har 
två kommuner i länet valt att lämna avtalet mot bakgrund av ovanstående. 

Bilagor 
1. Motion nr 28/2015. 

Kent G ullberg 
Samhällsbyggnadsclief 

David Lanthen 
Tf. Planchef 

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

Sida 2 av 2 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Serviceenheter) 

2015 -10- 21 
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Motion om ratificer+ng-av-Borgmälstaravtalet 

50 svenska kommuner har hittills skrivit på EU-kommissionens Borgmästaravtal. 
Tillsammans med över 6500 andra europeiska städer kommer kommunerna alt jobba med 
energieffektivisering och för att sänka sina koldioxidutsläpp med mer än 20 % till år 2020 
jämfört med 1990. 

I EU:s klimatmål ska alla medlemsländer gemensamt, genom energieffektivisering och en 
ökad andel fömybar energi, minska koldioxidutsläppen med 20 % fram till år 2020. De 
kommuner som vill gå ännu längre kan skriva på EU;s Borgmästaravtal. En ständigt växande 
skara kommuner i Sverige och i Europa sätter allt högre klimatmål och allt fler genomför 
åtgärder för att sänka utsläppen av växthusgaser. Kommunerna menar att den lokala nivån är 
extremt viktig och att de kan göra skillnad. De enskilda delarna må vara små men tillsainmans 
gör de hela skillnaden. 

Borgmästaravtalet är ett initiativ från Europeiska kommissionen. Över 6500 städer har 
undertecknat avtalet och i länet återfinns Nynäshamn, Södertälje, Botkyrka, Haninge, Tyresö 
och Stockholms stad. 

Kommuner som skriver under Borgmästaravtalet åtar sig att ta fram och genomföra en 
åtgärdsplan för hållbar energi inom sina verksamheter, samt rapportera till kansliet för 
Borgmästaravtalet om genomförandet. Kommunen organiserar också energidagar i samarbete 
med kommissionen samt deltar i EU:s årliga borgmästarkonferens. Åtagandet under 
Borgmästaravtalet ger kommunerna en möjlighet att profilera sig utåt genom sitt arbete för 
minskade koldioxidutsläpp samtidigt som en anslutning till borgmästaravtalet gör det enklare 
att söka EU-medel inom klimat- och energiområdet. 

Österåkers kommun skulle även genom att skriva under Borgmästaravtalet få tillgång både till 
ett brett erfarenhetsutbyte med andra deltagande kommuner och till stöd från EU: När 
åtgärdsplanen ska upprättas och genomföranderapporter skrivas finns mycket hjälp att få. 
Dels finns det ett etablerat nätverk av städer som redan har kommit långt och kan ge stöd till 
att formulera en bra åtgärdsplan för Österåkers kornmun. Dels finns det strukturer inom EU 
för att bistå kommunerna med detta arbete. Olika offentliga förvaltningar finns också som har 
möjlighet att ge strategisk vägledning och finansiellt och tekniskt stöd till kommuner med den 
politiska viljan att underteckna Borgmästaravtalet, men som saknar kunskapen och/eller 
resurserna att uppfylla kraven i det, nämligen att förbereda och. införa en handlingsplan för 
hållbar energi. 

Finansiellt stöd till kommunerna för utgifter som rör framtagandet av en åtgärdsplan finns att 
tillgå via EU. Bland amiat kan nämnas programmet intelligent energi, IEE, vilket stödjer 
investeringsprojekt kring energieffektivisering. En annan möjlighet är Europeiska regionala 
utvecklingsfonden som ger investeringsstöd kopplade till hållbar stadsmobilitet, lokala energi-
och 1KT- infrastrukturer, luftkvalitet och landskapsplanering. 

Med bakgrund i detta föreslår jag kommunfullmäktige besluta 
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• Att österåkers kommun undertecknar EU-kommissionens Borgmästaravtal 

Av^VmS U^V)K^ 
Andreas Lennkvist (V) 

Motionen får lyftas även om motionsinlämnaren inte är närvarande 


