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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

O Österåker 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X 

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

M Johan Boström X 

M Hampe Klein X 

L Jenny Nordström X 

C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

S Anas Abdullah X 

S Mats Larsson X 

RP Roger Johansson X 

MP Michael Solander - Jonas J. 

V Andreas Lennkvist Manriquez - Hans J. 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Övriga närvarande Funktion 

Jan-Olof Friman Kommundirektör 

Katarina Leinar Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 

Helena Cronberg Kommunikationschef 

David Lanthen Tf. Planchef 

Charlotte Hedlund Översiktsplanerare 

Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 

Lennart Ljungqvist Adjungerad (SD) 

Fredrik Zethrasus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Ärende som utgår 
Ärende 12 "Svar på medborgarförslag nr 17/2015 - Gång- och cykelväg längs med 
Kvisslingbyvägen", ärende 14 "Lokala miljömål för Österåkers kommun 2015 - 2018", ärende 
25 "Lönesatsningen inom Socialnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden i enlighet med 
uppdrag av översyn", ärende 26 "Medieträning av förtroendevalda i nämndernas presidier", 
ärende 27 "Uppsiktsplikt avseende det helägda kommunala bolaget Armada Fastighets AB" 
samt punkten "Kommundirektören informerar" på dagordningen utgår. 

Tidigare nummer 13 blir nummer 12, nummer 15 blir nummer 14, osv. 

Ärende som tillkommer 
Nytt ärende "Yttrande över revisionsrapport - granskning av nämndernas 
verksamhetsuppföljning" blir nummer 24 på dagordningen och nytt ärende 
"Ensamkommande minderåriga asylsökande" blir nummer 25 på dagordningen. 

Ändring av rubrik 
Rubriken pä ärende 25 på dagordningen "Ensamkommande minderåriga asylsökande" ändras 
till rubriken "Rutiner för att säkerställa ensamkommande barns trygghet på HYB-hem och i 
skolan". 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast 
onsdagen den 4 maj, kl. 14.00, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast onsdagen den 4 maj, kl. 14.00, kommunkansliet. 

Information 
- Charlotte Hedlund, översiktsplanerare, informerar om arbetet med den nya översiktsplanen 
och Östlig länk. 

- Hans Rode och Lotta Lindmark informerade om Sverigeförhandlingen. 

Justerandes signaturer //\ - Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 201 6-04-27 

KS §6:3 Dnr. KS 2012/0029-214 

Antagande av detaljplan för Björnhammarvarvet - etapp I 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för Björnhammarvarvet - etapp 1. 

Sammanfattning 
Detaljplaneläggningen av Björnhammarvarvet, liksom för hela Svinninge, syftar till att 
underlätta den pågående omvandlingen från fritidsboende till permanentboende och 
möjliggöra, av fastighetsägarna efterfrågade, avstycknings- och utbyggnadsmöjligheter. Vidare 
är planläggningen en förutsättning för utbyggnad av allmänt VA-system i Svinninge. Tidigare 
planförslag omfattade även varvsområdet men efter att miljöfarliga ämnen påträffats inom 
detta område har det lyfts ut ur detaljplanen för att möjliggöra ett antagande av detaljplanen 
för den östra bostadsdelen. Avsikten är att en detaljplan för varvsområdet, etapp 2, kan antas 
när miljöfrågorna är utredda. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 4:5. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
anta detaljplan för Björnhammarvarvet - etapp 1. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:4 Dnr. KS 2013/0018 

Antagande av Detaljplan för Boda, Svinninge, återremitterat ärende 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för Boda, Svinninge. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Jonas Jonsson (MP) lämnar skriftlig reservation 
Miljöpartiet i Österåker (MP) noterar att företaget Ekologigruppen ännu en gäng givits 
uppdrag att ta fram underlag inför nytt beslut om detaljplan. Texten och beslutsförslaget är 
tyvärr inte uttryck för den granskning vi hade hoppats på. Eftersom planområdet ligger i 
direkt anslutning till Karsvreta Träsk har frågorna vi ställt (i samband med återremissen) 
ansetts vara av stor vikt att fä besvarade med ett gediget beslutsunderlag. 
I Ekologigruppens text står mycket kortfattat att "En groddjurinventering (Calluna 2012) 
är gjord i området kring Kvarsvretaträsk i stort, inte specifikt för Boda. I den pekas inte 
detaljplaneområdet Boda ut som värdefull livsmiljö för groddjur." (Sic!) 
Detta citat visar att flera viktiga delar av (Calluna-rapporten som refereras till) utelämnats, och 
vi ifrågasätter starkt varför. 
Texten (från Ekologigruppen) i övrigt rymmer flera kända fakta om bl a Miljöbalkens innehåll 
och besvarar tyvärr inte våra frågor i sak och ger heller inte tillräcklig kunskap om planens 
biologiska effekter. Att konsultföretaget inte heller varit på plats, utan endast bedömt 
befintliga underlag (som vi menar har brister), är inte tillfredsställande, varför vi efterlyser ett 
tydligare beslutsunderlag. Att inte invänta resultatet av en ny utredning som Calluna påbörjat 
förefaller mycket märkligt. Konsekvenserna för groddjur i området är med andra ord inte alls 
utredda i det svar som Ekologigruppens text ger, och därmed är inte heller beslutsförslaget att 
anta detaljplanen för Boda underbyggt med de fakta som krävs. 
I utredningen om groddjur gjord av Calluna (2012) framkommer att: 
"Näst vanligast var den större vattensalamandern (T ti tu rus tristatm) där 47 observationer-
konstaterades. Även mindre vattensalamander (Ussotnton vulgaris) och vanlig groda (Kana 
temporaria) observerades i området" 
I Callunas ord om ekologisk tolkning av inventeringsresultatet framkommer att "Karsvreta 
träsk med omgivning är ett synnerligen groddjursrikt område." 
Vidare anges att "Större vattensalamander är väl spridd i området." 
Förekomst av vattensalamandrar påverkar planprocessen och borde ha hanterats i en MKB i 
samband för detaljplaneläggningar i Svinninge, men sa°har inte gjorts. Calluna skriver: "För att 
kunna bedöma kumulativa effekter behöver man bedöma de samlade planerna runt Karsvreta 
träsk." Det innebär att försiktighetsprincipen i Miljöbalken är relevant att beakta inför beslut 
rörande de områden som ligger i anslutning till Karsvreta. Om detta gjorts och hur, framgår 
inte av det tunna underlag som ligger till grund för beslutsförslaget. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

Forts. KS § 6:4 
I-akta om områdets arter och livsmiljö behöver öka, men fakta står ändå nu i stark kontrast till 
den mycket korta rapport som kommunen beställt från Ekologigruppen, och innebär att också 
tjänstemannautlåtandet ifrågasätts, efter denna återremiss i KF. 
Djurens vandringsvägar är viktiga att beakta och måste bedömas i relation till Karsvreta (och 
Boda) träsk. Samspelet mellan reservatet och dess näraliggande miljö är en förutsättning för att 
reservatet i Karsvreta ska fungera som avsett. Förändring av landskapet intill reservatet 
kommer att ske till följd av detaljplaneläggningen. För området runt Karsvreta skapar vägar 
(och ökad trafik) ökade barriäreffekter och inverkar negativt på° vandringsvägar (Nantesvägen, 
Karsvretavägen och Hästängsuddsvägen). Detaljplaner för bostäder påverkar också 
hemområden för t ex större vattensalamander. Dessa områden bör faktiskt ses som större än 
vad de s k buffertzonerna för arten anger. 
En av mänga miljöaspekter som inte Ekologigruppen tar upp är att den lokala populationen av
arter påverkas av vad som sker med livsmiljön också i Karsvreta träsks omedelbara närhet, och 
här finns risker med att habitatets kvalitet försämras. För långsiktig överlevnad är den lokala 
populationen beroende av invandring av nya individer och da° är det närliggande landskapet 
relevant. Att möjliggöra bland annat avstyckning av ytterligare 26 fastigheter i Boda utan att 
erkänna att detta skulle kunna innebära negativa konsekvenser för exempelvis arters 
rörelsemönster och biotoper förefaller inte trovärdigt. 
Vi reserverar oss mot beslutet att anta detaljplanen. Vi yrkade först - mot bakgrund av 
ovanstående - att ärendet skulle utredas vidare och att kommande analyser av noga beaktas 
och om nödvändigt bidrar dll att reviderar denna plan och Boda 2-planen. De kumulativa 
effekterna av detaljplanerna runt hela Karsvreta är mycket viktiga att försöka bedöma innan 
beslut. 
Jonas Jonsson (MP) 

Sammanfattning 
Planområdet utgörs av friliggande småhusbebyggelse och lokalgata. Syftet med detaljplanen är 
att underlätta den pågående omvandlingen från fritidsboende till permanentboende och skapa 
avstycknings- och utbyggnadsmöjligheter. Vidare är planläggningen en förutsättning för ut-
byggnad av allmänt VA-system i Svinninge. Ärendet återremitterades på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2015-12-14, § 9:8. Miljöpartiet i Österåker, genom Jonas Jonsson, yrkade 
återremiss och att en utredning görs av hur exploateringens konsekvenser och avsaknaden av 
en fördjupad MKB påverkar möjligheterna att, 
- följa EU:s artskyddsdirektiv. 
- främja nationella miljömål (myllrande våtmarker och ett rikt växt- och djurliv bl.a.). 
- följa miljöbalken. 
Kommunen har en viktig roll i att beakta art- och biotopskyddet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-4-13, § 4:7. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
anta detaljplan för Boda, Svinninge. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

O Österåker 

Forts. KS § 6:4 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på tillägg innebärande 
1. Ett generellt träd fällnings förbud införs för träd över 0,4 m i diameter i brösthöjd. 
2. Grodtunnlar och eller andra åtgärder vidtas så att inte barriärer bildas för djurlivet att 
vandra till och från Karsvreta träsk. 
3. Återkommande inventeringar/uppföljningar av art och djurlivet i och runt området i 
Karsvreta träsk genomförs. 

Jonas Jonsson (MP) yrkar på återremiss av ärendet för ytterligare utredning. 

Ann-Christine Furustrand (S) och Roger Johansson (RP) biträder Jonas Jonssons (MP) 
yrkande på återremiss. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den 
som vill att ärendet återremitteras röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (6:4 A)med 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) 
tilläggsyrkande och finner att så är fallet. 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (6:4 B) med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 
avstår. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-04-27, §6:4 A 

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 

I<D Arne Ekstrand X X 

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

s Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger J ohansson X X 

MP Michael Solander - Jonas J. X 

V Andreas Lennkvist Manriquez - Hans J. X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

11P Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -

HCF 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-04-27, § 6:4 B 

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 - Jonas J. X 

V Andreas Lennkvist Manriquez - Hans J. 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 5 1 

IYF-



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:5 Dnr. KS 2013/0295-214 

Antagande av detaljplan för del av Nolsjö 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för del av Nolsjö. 

Sammanfattning 
Ärendet innehåller ett beslut om antagande av detaljplan för del av Nolsjö på norra Ljusterö. 
Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra en utbyggnad av kommunalt VA i Nolsjö, där 
även utökade byggrätter underlättar möjligheterna till permanentboende i området. Inom del 
av planområdet ges möjlighet till djurhållning i mindre skala. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 4:9. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-24. 

Johan Boström (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Conny Söderström (M) ersätter Johan 
Boström (M) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
anta detaljplan för del av Nolsjö. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Jäv 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS §6:6 Dnr. KS 2016/01 17 

Uppdrag för Detaljplan för "ny bebyggelse mellan kanalen och 
Centralvägen" 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för "ny bebyggelse mellan 
kanalen och Centralvägen". 

Reservation 
Roger Johansson (RP) lämnar en skriftlig reservation 
Jag reserverar mig mot beslutet om uppdraget att upprätta detaljplan för "ny bebyggelse 
mellan kanalen och Centralvägen". 
Roger Johansson (RP) 

Sammanfattning 
Det aktuella området är beläget mellan Centralvägen och Åkers kanal, strax nordväst om 
Akersberga centrum. Preliminärt planområde omfattar i huvudsak delar av fastigheterna Berga 
11:1 och Berga 12:1 som ägs av kommunen samt Berga 11:19, Berga 11:20 och Berga 11:76 
som ägs av privata aktörer. Områdes nuvarande markanvändning utgörs i dagsläget av ett 2-
plans hus med div. verksamheter, en grönyta och en hårdgjord yta samt två privata fastigheter 
med villor på. 
Syftet är att möjliggöra en utveckling av stadsmässig bebyggelse som en utökning av de 
centrala delarna norrut längs Åkers kanal och Centralvägen. Dessutom ska planförslaget 
möjliggöra en fortsättning på strandpromenaden längs Åkers kanal längs den östra sidan av 
kanalen som en del av utvecklingen av "stadspark Åkers kanaP. Därutöver utreds 
förutsättningarna för en upprustning av del av Centralvägen bl.a. med utbyggnad av gång- och 
cykelbana. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 4:10. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-02. 

Jäv 
Michaela Fletcher (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Conny Söderström (M) ersätter 
Michaela Fletcher (M) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (L) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för "ny bebyggelse mellan 
kanalen och Centralvägen". 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

Forts. KS § 6:6 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindows (I.) yrkande och 
finner att sä är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS §6:7 Dnr. KS 2012/0341 

Uppdrag för Detaljplan Margretelundsvägen etapp 2 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Margretelundsvägen 
från Gröndalsvägen till Gårdslötsvägen. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplaneuppdraget är att möjliggöra utbyggnad av gång- och cykelväg längs 
Margretelundsvägen. Den aktuella etappen ansluter till etapp 1 vid Gröndalsvägen och går 
fram till Gårdslötsvägen. 
Vägen är en gammal statlig väg som har övertagits av kommunen. Nästan hela sträckan är 
detaljplanelagd med byggnadsplaner med enskilt huvudmannaskap. I den nya detaljplanen 
föreslås huvudmannaskapet ändras till kommunalt huvudmannaskap. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 4:11. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Margretelundsvägen 
från Gröndalsvägen till Gårdslötsvägen. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

usterandes signaturer i f Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:8 Dnr. KS 2016/0094 

Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i 
SL-trafiken 2016/2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Österåkers kommuns remissvar angående trafik förändringar i SL-trafiken 
2016/2017 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2016-03-21. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fatt en remiss från Trafikförvaltningen angående de 
trafikförändringar som föreslås för 2016/2017. Förslagen innebär en del försämringar för 
kollektivtrafiken i Österåker. Kommunen har sammanställt synpunkter i ett skriftligt 
remissvar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 4:12. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna Österåkers kommuns remissvar angående trafikförändringar i SL-trafiken 
2016/2017 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2016-03-21. 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

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

Expedieras 
- Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS §6:9 Dnr. KS 2016/0048 

Riktlinjer för bidrag till bryggor eller motsvarande i Österåkers 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta riktlinjer för bidrag till bryggor eller motsvarande i Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun hanterar ansökningar från enskilda, byalag m.fl. om stöd till bryggor eller 
motsvarande men det saknas stöd för denna bidragshantering. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 4:13. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anta 
riktlinjer för bidrag till bryggor eller motsvarande i Österåkers kommun. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:10 Dnr. KS 2015/0141 
KS 2015/0358 

Bidrag till Norra Ingmarsös brygga för tillfällig förtöjning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ett bidrag om högst 100 000 kronor lämnas till Ingmarsö vägförening för renovering av 
brygga vid Norra Ingmarsö. 

2. Ingmarsö vägförening ska senast 30 oktober 2016 redovisa underlag för utbetalning till 
Ekonomienheten, Österåkers kommun. 

3. Finansiering sker via Kommunstyrelsens budgetram. 

Sammanfattning 
Ingmarsö vägförening har den 26 mars 2015 inkommit med en ansökan om bidrag till 
renovering av brygga för tillfällig angöring vid Norra Ingmarsö brygga. Österåkers kommuns 
riktlinjer för bidrag till bryggor medger bidrag då det är ett stöd till fastboendes nyttjande av 
servicen på kommunens utpekade kärnö. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 4:14. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Ett bidrag om högst 100 000 kronor lämnas till Ingmarsö vägförening för renovering av 
brygga vid Norra Ingmarsö. 
2. Ingmarsö vägförening ska senast 30 oktober 2016 redovisa underlag för utbetalning till 
Ekonomienheten, Österåkers kommun. 
3. Finansiering sker via Kommunstyrelsens budgetram. 

Anas Abdullah (S) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

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

Expedieras 
- Ingmarsös vägförening 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:1 I Dnr. KS 2015/0349 

Svar på medborgarförslag nr 16/2015 - Angående utplacering av 
avfallskärl i anslutning till byggarbetsplatser samt debitering enligt 
avfallstaxa 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå medborgarförslag nr 16/2015 då den föreslagna åtgärden med obligatorisk utplacering 
av avfallskärl inte är möjlig att genomföra med hänsyn till den lagreglering som finns. 

Sammanfattning 
I medborgarförslag nr 16/2015 föreslås att en obligatorisk utplacering av avfallskärl skall ske 
efter det att bygglov lämnats eller arbetsbod uppställts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 
redovisat att en sådan åtgärd, även om nedskräpningsfrågan är viktig, inte har lagstöd. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 4:15. 
- Michaela Fletchers (M) ord förande förslag daterat 2016-03-31. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att avslå 
medborgarförslag nr 16/2015 då den föreslagna åtgärden med obligatorisk utplacering av 
avfallskärl inte är möjlig att genomföra med hänsyn till den lagreglering som finns. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:12 Dnr. KS 2014/0261-303 

VA-policy för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

VA-policy för Österåkers kommun godkänns. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har i uppdrag (KS 2014-11-03 § 10:3) att tillsammans med 
Roslagsvatten/Österåkersvatten ta fram en VA-plan som omfattar översikt, policy samt plan. I 
VA-policyn anges de ställningstaganden som behövs för att klara de framtida utmaningarna 
när det gäller VA-försörjning i Österåkers kommun. Policyn grundar sig på en VA-översikt 
och lägger grunden för kommande VA-plan. Samråd kring VA-översikten och VA-planen är 
planerat till sommaren 2016. 

Beslutsunderlag 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-04-20. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 4:17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att VA-policy för Österåkers kommun godkänns. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS §6:13 Dnr. KS 2016/0104 

Långsiktig ekonomisk planering 2016 - 2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Föreliggande underlag för långsiktig strategisk planering åren 2016-2026 för Österåkers 
kommun godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar 

Kommundirektören får i uppdrag att uppdatera kommunens vision 2040 i avstämning med 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Förslaget till långsiktig ekonomisk planering ser vi som ett underlag inför kommande årens 
budgetar där ambitionsnivån för kommunens åtaganden och utvecklingen preciseras närmare. 
Vi socialdemokrater har och kommer framöver att medverka till andra budgetalternativ 
tillkommer med annan ambitionsnivå. 
Vid sammanträdet har vi pekat på bristen av att det i dokumentet saknas skrivningar om 
barngruppernas storlek i förskolan. Vi är glada för att texten till dagens sammanträde tagits 
bort som anger inriktningen om att ingen utbyggnad av kommunala skolor ska ske under de 
närmaste åren. Texten har dock inte ersatts av någon prognos för kommande tio år utan anger 
endast ett löfte om att en lokalförsörjningsplan ska redovisas i kommunstyrelsen senast 29 
augusti. Vi anser att kommunen aktivt skall se till att det finns de skolor som behövs för att 
säkra barn och ungas utbildning och det borde vara redovisat i denna långsiktiga ekonomiska 
planeringen. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Enligt kommunens planering och styrprocess, fastställd av Kommunfullmäktige 
2010-11-08 § 138, ingår att ta fram en 10 års prognos för varje mandatperiod. Syftet är, att 
skapa ett underlag, som beskriver den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i kommunen. 
Prognosen bygger på kommunens totala intäkter och kostnader med hänsyn till 
befolkningsutveckling, bostadsbyggande samt omvärlds faktorer. 
Den långsiktiga strategiska planeringen ligger sedan till grund för ett politiskt 
ställningstagande inför budget och verksamhetsplan, i detta fall åren 2017 - 2019. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13,§ 6:3. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-04-04. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

Forts. KS § 6:13 

Förslag till beslut 
Michaela Flctcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Föreliggande underlag för långsiktig strategisk planering åren 2016-2026 för Österåkers 
kommun godkänns. 
Kommunstyrelsen beslutar 
Kommundirektören får i uppdrag att uppdatera kommunens vision 2040 i avstämning med 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:14 Dnr. KS 2016/01 10 

Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per mars 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2016 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med mars månad en positiv budgetavvikelse om 7 618 
tkr, varav 4 728 tkr återfinns inom samhällsbyggnads förvaltningens delar. Bokslutsprognosen 
visar en positiv budgetavvikelse om 4 800 tkr vilket i sin helhet återfinns inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen 
redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om -111 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-04-20. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 6:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2016 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:15 Dnr. KS 2016/01 10 

Ekonomisk uppföljning för Kommunfullmäktige per mars 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2016 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med mars månad visar en 
budgetawikelse om 36 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2016-04-20. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 6:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ull Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2016 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:16 Dnr. KS 2016/01 10 

Ekonomisk uppföljning för Österåkers kommun per mars 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2016 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska kommunstyrelsens kontor 
redovisa bokslutsprognos per 2016-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella 
mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2016 görs under aret. Fokus ska läggas 
på en säkrare prognos och analys samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt 
upprätthålla en god ekonomisk hushållning. 
Resultatbudgeten för 2016 uppgår till 35,6 Mkr. Bokslutsprognosen per februari månad visar 
en positiv avvikelse om 21,4 Mkr jämfört med budget 2016. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-04-18. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 6:6. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2016 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ~ • Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 201 6-04-27 

KS §6:17 Dnr. KS 2016/0082 

Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers 
kommun förvaltade stiftelser samt ansöka om att avveckla vissa 
mindre stiftelser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna Årsredovisningar för fonder och stiftelser år 2015. 

2. Notera samtliga föreliggande revisionsberättelser till protokollet. 

3. Notera med åberopande av revisorernas uttalanden att förvaltaren, i samtliga stiftelser, inte 
har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

4. Ansöka hos Länsstyrelsen om att upplösa stiftelserna: Östra Ryds Magasinfond, Österåkers 
skolors samfond, Ljusterö skolors samfond och Sociala samfonden. 

5. Ansöka hos Kammarkollegiet om permutation av Alma Karlssons fond. 

Sammanfattning 
Årsredovisningar och revisionsberättelser avseende år 2015 samt ansökan till Länsstyrelsen 
och Kammarkollegiet om att avveckla mindre stiftelser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 6:7. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-04-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Godkänna Årsredovisningar för fonder och stiftelser år 2015. 
2. Notera samtliga föreliggande revisionsberättelser till protokollet. 
3. Notera med åberopande av revisorernas uttalanden att förvaltaren, i samtliga stiftelser, inte 
har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
4. Ansöka hos Länsstyrelsen om att upplösa stiftelserna: Östra Ryds Magasinfond, Österåkers 
skolors samfond, Ljusterö skolors samfond och Sociala samfonden. 
5. Ansöka hos Kammarkollegiet om permutation av Alma Karlssons fond. 

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

justerandes signaturer ^ — Utdragsbestyrkande Vt n/T 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

Forts. KS § 6:17 

Expedieras 
- Länsstyrelsen i Stockholm 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:18 Dnr. KS 2015/0412 

Samverkansöverenskommelse Business Österåker Näringslivsdag 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna samverkansöverenskommelsen avseende Business Österåker Näringslivsdag 

2. Uppdra åt näringslivs- och utvecklingsdirektören att framledes ansvara för 
Samverkansöverenskommelsen Business Österåkers Näringslivsdag. 

Sammanfattning 
I syfte att reglera ansvarsfördelningen för genomförandet av den årliga näringslivsdagen, 
Business Österåker, tecknas en samverkansöverenskommelse mellan de parter som arrangerar 
evenemanget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 6:8. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-01-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Godkänna samverkansöverenskommelsen avseende Business Österåker Näringslivsdag 

2. Uppdra åt näringslivs- och utvecklingsdirektören att framledes ansvara för 
Samverkansöverenskommelsen Business Österåkers Näringslivsdag. 

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

Expedieras 
- Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

2016 

2016. 

2016. 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:19 Dnr. KS 2014/0047 

Svar på motion nr 3/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Vid 
upphandling ska samhällsnytta och medborgarnytta påvisas 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motion nr 3/2014 anses besvarad med hänvisning till den av Kommunfullmäktige antagna 
"Policy för upphandling i Österåkers kommun", 2014-12-15 (KF § 9:6), där det framgår att vid 
anskaffning av varor, tjänster och entreprenader inom Österåkers kommun ska verksamhetens 
behov vara styrande för kommunens inköp och upphandlingar, vilka ska genomföras pä så 
sätt att varor, tjänster och entreprenader anskaffas enligt efterfrågad kvalitet och till en 
kostnad som långsiktigt är mest ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-02-03 § 1:13, 
föreslagit att inför beslut om upphandling skall samhällsnytta och/ eller medborgarnytta 
påvisas. Om samhällsnytta och/eller medborgarnytta ej kan påvisas så skall ingen upphandling 
utföras. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 6:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-03-31. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att motion nr 
3/2014 anses besvarad med hänvisning till den av Kommunfullmäktige antagna "Policy för 
upphandling i Österåkers kommun", 2014-12-15 (KF § 9:6), där det framgår att vid 
anskaffning av varor, tjänster och entreprenader inom Österåkers kommun ska verksamhetens 
behov vara styrande för kommunens inköp och upphandlingar, vilka ska genomföras på så 
sätt att varor, tjänster och entreprenader anskaffas enligt efterfrågad kvalitet och dll en 
kostnad som långsiktigt är mest ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. 

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 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:20 Dnr. KS 2015/01 19 

Svar på motion 5/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) - Inför 
regelbundna presidieträffar med Produktionsstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 5/2015 besvarad med hänvisning till att möjlighet både till insyn och 
påverkan ges inom ramen för styrmodellen för beställare och utförare i Österåker samt att det 
i gällande reglemente för Kommunstyrelsen anges att Kommunstyrelsen ska ansvara för 
samordningsträffar med nämndspresidierna och berörda tjänstemän, vilket också görs. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-03-
16/2015-03-18, § 2:43 att regelbundna presidieträffar inrättas med samtliga 
beställarnämnder, Produktionsstyrelsen och Kommunstyrelsen för avstämning och 
utvärdering. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 6:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-04-04. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-03-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motion nr 5/2015 besvarad med hänvisning till att möjlighet både till insyn och påverkan ges 
inom ramen för styrmodellen för beställare och utförare i Österåker samt att det i gällande 
reglemente för Kommunstyrelsen anges att Kommunstyrelsen ska ansvara för 
samordningsträffar med nämndspresidierna och berörda tjänstemän, vilket också görs. 

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 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:21 Dnr. KS 2016/0039 

Svar på motion nr 1/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Timeout och bibehållet arvode skall inte vara möjligt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 1/2016 motsvarande tidigare fullmäktigebeslut 2016-02-01, KF § 1:9, 
avseende revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda i 
Österåkers kommun, §11, samt i övrigt anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
I en motion av Ann-Christine Furustrand (S) väckt i Kommunfullmäktige 2016-02-01, KF § 
1:12, föreslår motionären att när en förtroendevald av något skäl inte fullföljer sitt uppdrag, 
skall det i Österåkers kommuns arvodesbestämmelser regleras så att det inte ska vara möjligt 
att erhålla fullt arvode obegränsad tid. Vidare föreslår motionärerna att arvodesberedningen 
aktiveras och att denna ges i uppdrag att föreslå ändringar i arvodesbestämmelserna. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 6:11. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-03-31, rev. 2016-04-18 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtände daterat 2016-03-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att bifalla 
motion nr 1/2016 motsvarande tidigare fullmäktigebeslut 2016-02-01, KF § 1:9, avseende 
revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Österåkers 
kommun, §11, samt i övrigt anse motionen besvarad. 

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

Expedieras 
Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:22 Dnr. KS 2016/0177 

Jourläkarmottagning i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Gc förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för vad som krävs att behålla 
jourläkarverksamhet på kvällar och helger i Österåkers kommun. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att kontakta Stockholms läns landsting för att, givet bland annat 
kommunens prognosticerade tillväxt till 70 000 invånare år 2040, om möjligt genomföra viss 
förändring i ersättningsmodellen så att jourläkarverksamhet kan vara kvar i Österåkers 

3. Ge förvaltningen i uppdrag att påbörja dialog med andra husläkarmottagningar att utöka 
verksamheten till att inbegripa även jourverksamhet. 

Sammanfattning 
Landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd fattade 2015-09-29 beslut i ärendet HSN 1506-0745 
(§ 144), utifrån ett gemensamt yrkande från S, Mp, M, Fp, C, Kd, om att godkänna hälso- och 
sjukvårdsdirektörens förslag till inriktning i arbetet med att vidareutveckla 
husläkarverksamhetens ersättningsmodell samt att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens 
förslag till förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, att gälla från 
den 1 januari 2016. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 6:12. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-04-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för vad som krävs att behålla 
jourläkarverksamhet på kvällar och helger i Österåkers kommun. 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att kontakta Stockholms läns landsting för att, givet bland annat 
kommunens prognosticerade tillväxt till 70 000 invånare år 2040, om möjligt genomföra viss 
förändring i ersättningsmodellen så att jourläkarverksamhet kan vara kvar i Österåkers 
kommun. 
3. Ge förvaltningen i uppdrag att påbörja dialog med andra husläkarmottagningar att utöka 
verksamheten till att inbegripa även jourverksamhet. 

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

Expedieras 
- Stockholms läns landsting 
- Kommundirektören 
- Kansliet 

kommun. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:23 Dnr. KS 2016/0170 

Extra lokalbidrag till Lundens förskolor 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut i särskilt ärende, Riktlinjer för 
extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom skola och förskola, KS 2016/0165, extra 
lokalbidrag till Lundens förskolor med 945 000 kronor för perioden 1 april - 31 december 

2. Finansiering sker inom Skolnämndens tilldelade ram för 2016. 

3. Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att utreda berörda förskolornas hyresnivåer 
stämmer överens med självkostnadsprincipen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige föreslår i särskilt ärende besluta om riktlinjer avseende extra lokalbidrag 
till fristående huvudmän inom förskola och skola i Österåkers kommun. Skolnämnden har 
prövat om extra lokalbidrag ska utgå till Lundens förskolor enligt dessa riktlinjer och föreslår 
att extra lokalbidrag ska utgå med 945 000 kr för perioden 1 april — 31 december 2016 under 
förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-04-14. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 6:16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Bevilja under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut i särskilt ärende, Riktlinjer för 
extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom skola och förskola, KS 2016/0165, extra 
lokalbidrag till Lundens förskolor med 945 000 kronor för perioden 1 april - 31 december 

2. Finansiering sker inom Skolnämndens tilldelade ram för 2016. 
3. Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att utreda berörda förskolornas hyresnivåer 
stämmer överens med självkostnadsprincipen. 

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

Expedieras 
- Lundens förskolor 
- Skolförvaltningen 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Controller SKN 
- Kansliet 

2016. 

2016. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:25 Dnr. KS 2016/0190 

Rutiner för att säkerställa ensamkommande barns trygghet på HVB-
hem och i skolan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anmoda Socialförvaltningen att förtydliga gällande rutiner och vid behov utarbeta nya 
rutiner samt förmedla kunskap om dessa rutiner till de medarbetare som i olika befattningar 
kommer i kontakt med ensamkommande minderåriga asylsökande för att säkerställa barns 
trygghet på HVB-hem och andra boendeplaceringar och i skolan, enligt gällande lagar. 
Socialförvaltningen förväntas också ta i beaktande de eventuella barn som fått sin ålder 
felaktigt uppräknad. 

2. Anmoda Socialförvaltningen att redovisa de av förvaltningen antagna rutinerna, samt hur 
kunskap om dessa rutiner förmedlats, för Kommunstyrelsen för juni månads utgång 2016. 

Sammanfattning 
I syfte att säkra barns trygghet i boendeplaceringar och i skola samt förhindra att vuxna 
asylsökande bor med barn liksom säkra att barn hanteras som barn med de rättigheter som 
följer, föreslås Kommunstyrelsen besluta om att anmoda Socialförvaltningen att utarbeta 
rutiner utifrån ett barnperspektiv samt informera om dessa. 

Beslutsunderlag 
Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-04-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar 
1. Anmoda Socialförvaltningen att förtydliga gällande rutiner och vid behov utarbeta nya 
rutiner samt förmedla kunskap om dessa rutiner till de medarbetare som i olika befattningar 
kommer i kontakt med ensamkommande minderåriga asylsökande för att säkerställa barns 
trygghet på HVB-hem och andra boendeplaceringar och i skolan, enligt gällande lagar. 
Socialförvaltningen förväntas också ta i beaktande de eventuella barn som fått sin ålder 
felaktigt uppräknad. 
2. Anmoda Socialförvaltningen att redovisa de av förvaltningen antagna rutinerna, samt hur 
kunskap om dessa rutiner förmedlats, för Kommunstyrelsen för juni månads utgång 2016. 

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

Expedieras 
- Socialförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



G Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS §6:26 Dnr. KS 2016/0052 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller 
tjänsteman 
enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2015-12-16, § 16:5). 
Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 
Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos kommunkansliet samt hos sekreteraren 
under sammanträdet. 
Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. 
Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis är 
uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden 
börjar löpa från det datum då sökanden fått del av beslutet. 

- Kommunstyrelsens ordförande har på delegation, enligt punkten 15.1 i Kommunstyrelsens 
delegationsordning, lämnat yttrande (daterat 2016-03-29 samt 2016-04-14) i mål 3990-16 
avseende offentlig upphandling, dnr. KS 2016/0163. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:27 Dnr. KS 2016/0053 

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt 
redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos 
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet. 
Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2016-03-14 - 2016-04-18. 

- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2016-01-26. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2016-01-26. 
- Protokoll, Armada Kanalfastigheter AB, 2016-01-26. 
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2016-01-26. 
- Protokoll, Österåkers Stadsnät AB, 2016-01-26. 
- Protokoll, Tunadotter AB, 2016-01-26. 
- Protokoll, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2016-01-26. 
- Protokoll, Armada Stenhagen AB, 2016-01-26. 
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter AB, 2016-01-26. 
- Protokoll, AB Vårljus. 2016-02-17 
- Protokoll, Österåkers Stadsnät AB, 2016-02-23. 
- Protokoll, Tunadotter AB, 2016-02-23. 
- Protokoll, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2016-02-23. 
- Protokoll Armada Centrumfastigheter AB, 2016-02-23. 
- Protokoll Armada Stenhagen AB, 2016-02-23. 
- Protokoll Armada Fastighets AB, 2016-02-23. 
- Protokoll Armada Bostäder AB, 2016-02-23. 
- Protokoll Armada Kommunfastigheter AB, 2016-02-23. 
- Protokoll Armada Projektfastigheter AB, 2016-02-23. 
- Protokoll Armada Kanalfastigheter AB, 2016-02-23. 
- Protokoll AB Åkers Kanal, 2016-02-23. 
- Protokoll Armada Mellansjö AB, 2016-02-23. 
- Förhandsbesked om AB Vårljus årsstämma, 2016-03-09. 
- Meddelande, SKL, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting; 
vision e-hälsa 2025. 2016-03-11. 
- Remiss, Kulturdepartementet, Betänkandet Låt fler forma framtiden!(SOU 2016:5)20160315. 
- Remiss, Miljö- och energidepartementet, Jordbruksverkets översyn av retursystemet för 
dryckesförpackningar. 2016-03-15. 
- Protokoll, Österåkers Stadsnät AB, 2016-03-15. 
- Protokoll, Armada Fastighets AB 2016-03-15. 
- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2016-03-15. 
- Protokoll Armada Kommunfastigheter AB, 2016-03-15. 
- Protokoll Armada Kanalfastigheter, 2016-03-15. 
- Protokoll Armada Stenhagen AB, 2016-03-15. 
- Protokoll Armada Centrumfastigheter AB 2016-03-15. 

Forts. 

Justerandes signaturer 

Ä 
Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

Forts. KS § 6:27 
- Protokoll Östeåkers Exploateringsfastigheter AB, 2016-03-15. 
- Protokoll Tunadotter AB, 2016-03-15. 
- Revisionsrapport, De förtroendevalda revisorerna och PWC, Granskning av 
leverantörsregister och leverantörsutbetalningar, 2016-03-16. 
- Förstudie, De förtroendevalda revisorerna och PWC, Förstudie avseende långsiktig 
ekonomisk planering (LEP), 2016-03-16. 
- Revisionsrapport, De förtroendevalda revisorerna och PWC, Granskning av 
investeringsprocessen, 2016-03-16. 
- Revisionsrapport, De förtroendevalda revisorerna och PWC, Granskning av nämndernas 
verksamhetsuppföljning. 2016-03-16. 
- Kallelse till bolagsstämma (årsstämma), Stockholmsregionens Försäkrings AB, 2016-03-16. 
- Inbjudan, SKL, Budgetdagen 2016. 2016-03-18. 
- Protokollsutdrag, Skolnämnden 2016-03-22, § 2:6, Organisation av det kommunal 
aktivitetsansvaret. 
- Årsredovisning och koncernredovisning, AB Vårljus, 2016-03-29. 
- Cirkulär 16:9, SKL, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddnings
tjänstpersonal i beredskap (RiB15) med Svenska Kommunalarbetarförbundet. 2016-03-29. 
- Kungörelse, I länsstyrelsen i Stockholm, Kungörelse om sammanställning av 
rekommenderade vägar och lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods i Stockholms 
län. 2016-03-30. 
- Cirkulär 16:11, SKL, Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika 
rättigheter och möjligheter, prop. 2015/15:135. 2016-03-31. 
- Cirkulär 16:12, Ändringar i LAS m.m. 2016-03-31. 
- KSL, Tjänstemannaremiss, Samverkan mellan länets kommuner och universitet och 
lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå. 2016-04-01 
- Kallelse till årsstämma 2016-03-05, AB Vårljus, 2016-04-05. 
- Cirkulär 16:14, SKL, Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i 
arbetslivet, 2016-04-05. 
- Cirkulär, SKL, Förtydligande av regelverk rörande traineejobb, utbildningskontrakt och 
extratjänster. 2016-04-06. 
- Inbjudan till årsstämma i Armada Fastighets AB samt dotterbolag 2016-05-17. 2016-04-07. 
- Inbjudan till fullmäktiges presidiekonferens. SKL. 2016-04-07. 
- Länsstyrelsen Stockholm, Anmälan om vattenverksamhet Gärdsvik 1:34. 2016-04-11. 
- Remiss, Länsstyrelsen Stockholm, Ansökan om tillstånd till kameraövervakning. 2016-04-11. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Skyddsjakt på vitkindad gås på Österåkers golfklubb, 
Österåkers kommun, 2016-04-12. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Skyddsjakt på vitkindad gås inom fastigheten Svartgarn 2:6 
i Österåkers kommun, 2016-04-12. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Skyddsjakt pä vitkindad gås inom Margretelunds 
villägarförenings strandområde, Österåkers kommun, 2016-04-12. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Skyddsjakt på vitkindad gås inom fastigheten Svinninge 7:6, 
Österåkers kommun, 2016-04-12. 
- Cirkulär 16:16, SKL, Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016. 2016-04-14. 
- Skriftliga bidrag, Energimyndigheten - Transportenergi - Möjlighet att bidra till strategi för 
omställning av transportsektorn till fossilfrihet. 2016-04-14. 
Postlista vecka 11 - 15/2016. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


