
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 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-04-20. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 4:17. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

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



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Charlotte Hedlund 
Datum 2016-04-20 
Dnr KS 2014/0261-303 

VA-policy för Österåkers kommun 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
VA-policy för Österåkers kommun godkänns. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har i uppdrag (KS § 10:3 2014) 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. 

Bakgrund 
VA-policyn är en del av den VA-plan som tas fram för Österåkers kommun tillsammans med 
Roslagsvatten/Österåkersvatten (KS § 10:3 2014). Syftet med en VA-planen är att skapa 
förutsättningar för en långsiktig hållbar VA-försörjning för hela kommunen som bidrar till 
kommunens bebyggelseutveckling. VA-policyn lägger grunden för VA-planen och baseras på de 
utmaningar som definieras i en VA-översikt. Policyn anger de ställningstaganden som behövs för att 
klara de framtida utmaningarna. Kommunen har ett ansvar för utbyggnaden av VA och det krävs 
långsiktig planering för att det ska kunna ske på ett strukturerat och ekonomiskt lämpligt sätt. 

VA-planen omfattar översikt, policy samt plan för åtgärder inklusive tidplan. Inom ramen för VA-
planeringen ingår även en strategi för vattenförsörjning, dagvatten samt en plan för förnyelse av VA-
infrastruktur. Samråd kring VA-översikten och VA-planen är planerat till sommaren 2016. VA-
policyn har tidigare 2016-02-15 behandlats av kommunstyrelsen. 

I föreliggande reviderade förslag till VA-policy har texten under rubriken "Dagvatten "kompletterats 
med meningen "En utgångspunkt är att dag- och dräneringsval ten ej ska anslutas till spillvattennätet." 

Förvaltningens slutsatser 
Genom VA-policyn tas ställningstaganden kring VA-försörjningen som i sin tur lägger grunden för 
VA-planen och säkerställandet av tillgång till dricksvatten och ett hållbart omhändertagande av 
avlopp. Det skapas därmed förutsättningar för en bebyggelseutveckling av Åkersberga tätort samt 
inom övriga delar i kommunen. 

Bilagor 
1. VA-policy för Österåkers kommun 

—~~— 
Kent Guflberg 
Samhällsbyggnadschef 
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Österåker 

VA-policy för 
• • 

Österåkers kommun 

Antagen av Kommunfullmäktige: 
2016-XX-XX, KF § P:P 
Dnr: KS 2014/0261-303 



0 Österåker 

Övergripande gällande kommunens VA-planering 

Kommunens och Roslagsvattens/Österåkersvattens arbete med VA-försörjning i 
Österåkers kommun ska: 

® Bidra till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten och till att vattenstatusen 
inte ska försämras 

® Ta hänsyn till och anpassas til1 ett förväntat förändrat klimat 
® Vara en del av den översiktliga planeringen och bidra till långsiktigt hållbar 

bebyggelseutveckling. 

Organisation för VA-planering och utbyggnad 

Kommunen och Roslagsvatten/Österåkersvatten ska ha en gemensam arbetsgrupp 
för VA-planering som ansvarar för förvaltning, uppföljning och revidering av 
kommunens VA-plan. 

V A-planen ska aktualiseras i samband med översiktsplanen. 

Kommunen ska ha en aktuell och väl förankrad dagvattenstrategi som styr arbetet 
med dagvattenfrågor på kommunen. 

Den kapacitet som behövs i kommunens vatten- och avloppssystem för 
tillkommande bebyggelse behöver belysas och säkerställas. VA-planen ska 
övergripande beskriva behovet och hur det ska tillgodoses. 

Befintlig allmän VA-anläggning 

För en hållbar utveckling ska kommunens VA-anläggning kondnuerligt förnyas så att 
dess funktion bibehålls eller förbättras. Förnyelsetakten ska anpassas till 
anläggningens ålder och kondidon. 

Förnyelseplan ska finnas och hållas aktuell. 

Ett akdvt uppströmsarbete ska bedrivas med avsikten att minska andelen 
tillskottsvatten i spillvattennätet. 

Nödvattenplan ska finnas för alla områden med allmän dricksvattenförsörjning. 

Kommunens behov av reservvatten ska säkerställas genom kommunens medlemskap 
i kommunalförbundet Norrvatten (leverans) samt genom kommunens 
reservledningskapacitet (distribution). I kris kompletteras detta av Roslagsvattens 
beredskapsvattenverk. 

Utbyggnad av allmän anläggning 

I områden som ligger utanför verksamhetsområden för VA ska kommunen bedöma 
behovet av att lösa VA i ett större sammanhang enligt tydliga bedömningsgrunder 
och sammanfatta V A-utbyggnaden i en VA-plan. 

VA-utbyggnad ska om möjligt föregås av detaljplanering. 

Vid VA-utbyggnad är utgångspunkten att kommunen och Roslagsvatten/ 
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ö Österåker 

Österåkersvatten ska ha en framförhållning om minst tre år gällande information till 
berörda fastighetsägare avseende utbyggnadens bedömda nytta, beräknad tidplan 
samt bedömda kostnader för anslutning. 

Vatten och avloppsförsörjning utanför verksamhetsområde för VA 

Kommunen ska säkra en långsiktigt hållbar vattenförsörjning även utanför 
verksamhetsområdet genom tillsyn och information till enskilda fastighetsägare. 

I områden där det inte bedöms finnas ett behov att lösa VA i ett större sammanhang 
bör avlopps frågan av miljö- och hälsoskäl i första hand lösas genom gemensam 
lösning. 

Dagvatten 

Vid beslut om nytt verksamhetsområde för VA ska även behovet av 
verksamhetsområde för dagvatten enligt lagen om allmänna vattentjänster prövas. 

Vid planläggning av ett område ska alltid förutsättningarna för omhändertagande av 
dagvatten utredas. Primära och sekundära avrinningsvägar ska säkerställas. För att 
möjliggöra ett hållbart omhändertagande av dagvatten så ska ytor för rening och 
fördröjning av dagvatten reserveras. En utgångspunkt är att dag- och 
dräneringsvatten ej ska anslutas till spillvattennätet. 

Vid planläggning ska behovet av grönytefaktor bedömmas. 

Planering och hantering av dagvatten ska utgå från följande principer: 

1. Begränsa uppkomsten av dagvatten 

2. Lokalt omhändertagande och fördröjning 

3. Förebyggande och begränsning av föroreningar nära källan 

4. Reningsåtgärder anpassade utifrån graden av förorening i dagvattnet samt 
recipientens känslighet. 

Dagvatten ska så långt som möjligt hanteras som en resurs som berikar 
bebyggelsemiljön och så att den naturliga vattenbalansen bevaras. 

Kretslopp 

Kretsloppsanpassning bör ske genom att slammet från enskilt och kommunalt 
avloppsvatten omhändertas så att biogas för vidare framställning av el, värme eller 
drivmedel kan produceras och näringsämnena kan återföras till lantbruket. 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 II 
KS § 6:19 Dnr. KS 2014/0047 

Svar på motion nr 3/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Vid 
upphandling ska samhällsnytta och med borgar nytta 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 på 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 till 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 



Ordförandeförslag 

0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-03-31 
Dnr 2015/0047 

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

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 medborgarnytta påvisas. Om 
samhällsnytta och/eller medborgarnytta ej kan påvisas så skall ingen upphandling utföras. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 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 på så sätt att varor, tjänster 
och entreprenader anskaffas enligt efterfrågad kvalitet och till en kostnad som långsiktigt är mest 
ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Kommunstyrelsens kontor daterat 2016-02-09 

iu\ 1 
Kommunstyrelsens ordförande 

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

Sida I av I 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 
Kommunstyrelsens kontor/ 
Datum 2016-02-09 
Dnr KS 2014/0047 Till Kommunstyrelsen 

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

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 medborgarnytta påvisas. Om 
samhällsnytta och/eller medborgarnytta ej kan påvisas så skall ingen upphandling utföras. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till den av Kommunfullmäktige antagna Policy för 
upphandling i Österåkers kommun, 2014-12-15, KF § 9:6, av vilken det bl. a. 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 till en kostnad som 
långsiktigt är mest ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. 

Bakgrund 
I motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-02-03 § 1:13, framgår följande: 
"All verksamhet som drivs på uppdrag av Österåkers kommun skall hålla en hög kvalitet, bidra till 
att uppfylla Österåkers kommun satta mål, ha en tydlig samhällsnytta och resultera i att det blir 
billigare och ger en högre kvalitet för medborgaren. Ingen verksamhet som inte tydligt kan påvisa 
sådan nytta skall läggas ut på entreprenad.". 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor gör bedömningen att den av Kommunfullmäktige antagna Policy för 
upphandling i Österåkers kommun, 2014-12-15, KF § 9:6, vid sidan av gällande lagstiftning inom 
upphandlingsområdet, utgör ett styrande dokument vars syfte är att säkerställa att kommunen vid 
varje upphandling av varor och tjänster och entreprenader sker enligt gällande lagar, till bästa 
hushållning med kommunala medel samt bidrar till en hållbar utveckling. Policyn reglerar vidare att 
inköp och upphandlingar ska genomföras på så sätt att varor, tjänster och entreprenader anskaffas 
enligt efterfrågad kvalitet och till en kostnad som långsiktigt är mest ekonomiskt fördelaktigt för 
kommunen och dess invånare. Den analys av samhällsnytta och medborgarnytta, som motionären 
föreslå^ §k-a*ske"'vid varje upphandling, sker alltså redan .idag varför någon ytterligare reglering ej är 
nödvändig. 

"inman // ter j^reme 
)mmundirektör / Kanslichef 

ftiiagw; 
Expedieras 

1. Motion nr 3/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) -Vid upphandling ska samhällsnyutva 
- Kommundirektören och medborganytta påvisas, 
- Akt ?-• Policy för upphandling i österåkers kommun, 2014-12-15, KF § 9:6. 
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0 Österåker 

Policy för upphandling 
FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-15 
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0 Österåker 

Policy för upphandling 

Inledning och syfte 
Denna policy för upphandling är ett styrande dokument vars syfte är att säkerställa att 
kommunens anskaffning av varor, tjänster och entreprenader sker enligt gällande lagar, till 
bästa hushållning med kommunala medel samt bidrar til1 en hållbar utveckling. 
Anskaffning innebär förutom köp även andra betalningsmodeller som exempelvis leasing 
och hyra. 

Österåkers kommuns upphandlingar styrs av lagen om offentlig upphandling, LOU, samt 
i tillämpliga fall av lag om upphandling, LUF, med därtill hörande ändringar. För tjänster 
inom hälsovård och sociala tjänster gäller som alternativ lag om valfrihetssystem, LOV, 
när så beslutas, varvid denna policy ska beaktas i tillämpliga delar. 

© Utgångspunkter för upphandlingsverksamheten 
Vid anskaffning av varor, tjänster och entreprenader inom Österåkers kommun ska 
verksamhetens behov vara styrande för kommunens inköp och upphandlingar. 
Inköp och upphandlingar ska genomföras på så sätt att varor, tjänster och entreprenader 
anskaffas enligt efterfrågad kvalitet och till en kostnad som långsiktigt är mest ekonomiskt 
fördelaktigt för kommunen. 

® Förhållningssätt 
Österåkers kommun ska i alla inköps- och upphandlingssituationer agera affärsmässigt, 
objektivt och på ett affärsetiskt riktigt sätt. All upphandling ska utnyttja de 
konkurrensmöjligheter som finns. Vid upphandling ska hänsyn tas till kommunens övriga 
policyer. 

® Rutiner 
Upphandlingar ska ske enligt fastställda rutiner, se Tillämpningsanvisningar till policyn för 
upphandling. Förfrågningsunderlag ska utformas på ett sådant sätt att även små och 
medelstora företag har möjlighet att konkurrera i upphandlingar när så är möjligt. Där så 
är lämpligt kan sociala- och miljömässiga krav ställas i upphandlingen. 

© Samordnad upphandling 
Upphandlingar kan där så är lämpligt genomföras i samverkan med närliggande 
kommuner för att nå skalfördelar och minska det administrativa arbetet. 

© Avrop från externa ramavtal 
Vid behov och där så är lämpligt kan avrop ske från externa ramavtal exempelvis från 
SKL, kammarkollegiet etc. 

© Avtalstrohet 
Inköp ska alltid ske från befintliga avtal. Upphandlingsenheten ska mäta förvaltningarnas 
avtalstrohet samt arbeta för att alltid ha en hög avtalstrohet. 

Kommunfullmäktige 2014-12-15 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

20M -01- 3 0 
D.nr: 

Motion 
r/ oli t) -1 rv ii LU 

till Österåkers kommunfullmäktige 

2014-01-22 

Vid upphandling ska samhällsnytta och medborgarnytta påvisas 

Upphandling av verksamhet uppfattar vi idag sker med politiska ideologiska förtecken. Allt som inte 
hindras av lag skall i princip upphandlas. Nyttan för medborgarna har fått stå tillbaka utan några 
ekonomiskt positiva effekter har uppnåtts. I takt med att allt fler verksamheter drivs av annan än 
kommunen ökar kraven på att bygga upp en allt större kontrollorganisation och förvaltning för att 
hantera en allt ökad mängd upphandlingar. Andelen skattemedel går därmed alltmer till 
administration, när inriktning istället borde vara att se till att skattemedel främst går till den 
verksamhet som skall bedrivas. 

Vi vill vända på utvecklingen. All verksamhet som drivs på uppdrag av Österåkers kommun skall hålla 
en hög kvalitet, bidra till att uppfylla Österåkers kommun satta mål, ha en tydlig samhällsnytta och 
resultera i att det blir billigare och ger en högre kvalitet för medborgaren. Ingen verksamhet som inte 
tydligt kan påvisa sådan nytta skall läggas ut på entreprenad. Entreprenad skall bara prövas där 
entreprenadformen kan ge dessa effekter. Uppföljning och kontroll skall ske effektivt. 

Vid varje tillfälle där frågan om upphandling skall beslutas om skall en analys av förväntad effekt och 
vilka konsekvenser en upphandling kan få alltid göras. 

Vi socialdemokrater föreslår därför kommunfullmäktige besluta : 

All inför beslut om upphandling skall samhällsnytta och medborgamytt påvisas. 

Att Om samhällsnytta och/eller medborgarnytta ej kan påvisas så skall ingen upphandling 
utföras. 

För Socialdemokraterna 

Ann-Christine Furustrand 



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 



Ordförandeförslag 

0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-04-04 
Dnr 2015/0119-100 

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

Sammanfattning 

Motionären föreslår i sin motion att regelbundna presidieträffar inrättas med samtliga 
beställarnämnder, Produktionsstyrelsen och Kommunstyrelsen för avstämning och utvärdering. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 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. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Budget- och kvalitetsenheten daterat 2016-03-20 

MicKaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Dsteråker 
Tjänsteutlåtande 

Budget- och kvalitetsenhet Till Kommunfullmäktige 
Björn Moe 
Datum 2016-03-20 
Dnr KS 2015/0119-100 

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

Sammanfattning 
Motionären har föreslagit att regelbundna presidieträffar inrättas med samtliga beställarnämnder, 
Produktionsstyrelse och kommunstyrelsen för avstämning och utvärdering. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
Motion 5/2015 angående inrättande av presidie träffar med kommunstyrelsens, beställarnämndernas 
och produktionsstyrelsens presidier anses besvarad. 

Bakgrund 
Motionärerna anser i motionen, KS 2015/0119 - 100, att det finns en skillnad i hur 
beställarnämnderna och produktionsstyrelsen ser på frågor som berör kvalitet och uppföljning. Man 
anser vidare att kommunstyrelsen saknar regelbunden information om hur verksamheten utvecklas 
och vilka resultat och effekter satsade skattemedel genererar. Särskilt nämner motionärerna tre 
frågeställningar: 

• Är det rätt peng som beställarnämnden tillför sin beställning till Produktionsstyrelsen? 
• Vad levererar Produktionsstyrelsen utifrån det beställda? 
• Uppföljning och utvärdering? 

Styrmodellen för beställare och utförare i Österåker 
Beställarnämndernas relation till utförare av kommunala angelägenheter kännetecknas av ett 
konkurrensneutralt förhållningssätt. Produktionsstyrelsen är en av flera utförare som anlitas för att 
utföra verksamhet och tjänster till medborgarnas nytta. Relationen mellan beställare och utförare 
beskrivs i den styrmodell som beslutats ska gälla i Österåker. 

Rätt resurstilldelning 
Resurstilldelningen baserar sig på det budgetbeslut avseende ersättningsnivåer som tas av 
Kommunfullmäktige inför varje budgetår. Ambitionsnivåerna avseende servicenivåer och 
leveranskvalitet anges även dessa i budgetdokument och nämndernas verksamhetsplaner. 
Styrmodellen ger den kommunala produktionen en möjlighet att till Kommunstyrelsen alternativt 
Kommunfullmäktige lyfta ett ärende om man anser att de ekonomiska förutsättningarna i 
förhållande till uppdragets omfattning inte stämmer. 

Uppföljning och utvärdering 
Frågan om Produktionsstyrelsen och andra utförare levererar rätt service och kvalitet utifrån det 
beställda är viktig. Beställarnämnderna har ett uppföljningsansvar avseende alla utförares leverans, 
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13 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

vilket finns beskrivet i en upp följ ningsplan för respektive nämnd. Uppföljningarna kompletteras 
med olika dialogmöten och verksamhetsbesök. 

Enligt styrmodellen har produktionsledningen och kommunledningen ett dialogmöte två gånger per 
år där frågor rörande marknadsandelar, produktionsvolymer, kvalitet, personal och ekonomiska 
resultat behandlas. Rimliga mål och resultatkrav för kommande år läggs fast. 

Inrättande av en ny enhet "Budget=och kvalitetsenhet" 
Den senaste utredning avseende pengnivåer inom förskole- och skolverksamhet som har redovisat 
till Kommunfullmäktige, visar att Österåkers peng för flera verksamheter är högre än jämförbara 

För att ytterligare skapa en öppenhet och tydlighet avseende resultatuppföljning på verksamhetsnivå 
har den nya enheten inrättats. Enhetens uppdrag blir att ta fram fungerande processer, modeller, 
arbetssätt och system för analyser. I arbetet ingår bland annat att: 

9 Ansvara för kommunens övergripande arbete med kvalitetsutveckling. 
» Ansvara för mål-, verksamhets- och resultatstyrning. 
® Bevaka styrmodell, kvalitetsdeklarationer och resultat i olika mätningar. 

Den nya enhetens arbete ska tydliggöra det resultat och den nytta som genereras av den kommunala 
verksamheten. Vi ska genom en väl fungerande resultatstyrning kunna avgöra var och hur våra 
resurser gör bäst nytta. Enhetens arbete ska skapa bättre underlag för politiska ställningstaganden 
och beslut. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen anser att möjlighet både till insyn och påverkan ges inom ramen för styrmodellen för 

åker varför vi föreslår att motionen ska anses besvarad. 

kommuner. 

Jat^-Olof Friman 
Kommundirektör 

Mohammed Khoban 
Budget- och kvalitetschef 
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Motion till Österåkers kommunfullmäktige 

2015-02-23 

Inför regelbundna presidieträffar med 
Produktionsstyrelsen 
Vi upplever att den utförar- och beställarorganisation som Österåkers kommun infört har resulterat i 
att det finns en alltför stor diskrepans mellan beställarnämnderna och produktionsstyrelsen om 
viktiga frågor som berör kvalitet och uppföljning. Frågor som vi upplever hänger i luften är 
tillexempel följande: 

• Är det rätt peng som beställarnämnden tillför sin beställning till Produktionsstyrelsen? 
• Vad levererar Produktionsstyrelsen utifrån det beställda? 
• Uppföljning och utvärdering? 

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete, som bland annat innebär att ansvara för 
den ekonomiska förvaltningen och att hålla uppsikt över nämnderna. Ekonomiska rapporter får 
kommunstyrelsen kontinuerligt, men vi saknar motsvarande regelbunden information om hur 
verksamheten utvecklas, vad vi får för de satsade skattemedlen. Regelmässig återkoppling avseende 
kvalitet och uppföljning saknas. 

Ann-Christine Furustrand Jörgen Palmberg Marie Ende Rosita Olsson Palmberg 

Ingela Westerlund Eva Börjesson Kristina Embäck Reynoldh Furustrand 

& a 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

Att regelbundna presidieträffar snarast inrättas med samtliga beställarnämnder samt 
kommunstyrelsens presidium tillsammans med Produktionsstyrelsen för avstämning 
uppföljning och utvärdering 

För Socialdemokraterna 

Ann-Christine Furustrand 



Öste 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS § 15:8 Dnr. KS 2015/0128-100 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

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

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

Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

Forts. KS § 15:8 

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

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

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

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer •ZL^^ir Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

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

I Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

FP Jenny Nordström - Conny S. X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand - Lennart B. X 

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

S Anas Abdullah X X 

S Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson - Peter L. X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -

Htr 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Samhällsb/ggnadsförvaltn ingen 
Charlotte Hedlund 

Till Kommunstyrelsen 

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

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

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

Beslutsförslag 

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

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

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

Bilagor 
1. Motion nr 10/2015. 

/ 

David Lanthen David Lanthen 
Tf. Planchef Samhällsbyggnadschef 
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0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-10-22 
Dnr 2015/0128-100 0 

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

Sammanfattning 

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

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2015-10-09 

Michaela Fletcher Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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10/1016 
ÖSTERÅKERS KOMMUN ÖSTERÅKERS ICOMWH 

KOMMUNSTYRELSEN 

2015 '03- 1 6 

Motion till Kommunfullmäktige 
2015-03-10 

Handelspolicy för Österåkers kommun 

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

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

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

Mot bakgrund av detta föreslås Kommunfullmäktige besluta 

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

Michael Solander 
Miljöpartiet de Gröna 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:21 Dnr. KS 2015/0184 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

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

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

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

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

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

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

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

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 

IIP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 
" 

htr 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-02-22 
Dnr KS 2015/0184 

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

Sammanfattning 

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

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

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

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2016-02-16 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 

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

Sida I av I 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-02-16 
Dnr KS 2015/0184 

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

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

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

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

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

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

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

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

[an-01of Friman 
Kommundirektör 
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O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-04 

KFNI5 § 1:5 Dnr KFN 2015/0053-100 

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

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen förslå 
Kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

Anders Pettersson (S) yrkar bifall till motionen. 

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

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

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

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 
- Ekonom 

Justerandes signaturer IJtdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-04 

Voteringslista KFN 2016-02-04, § 1:5 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

L Mathias Lindow X X 
M Conny Söderström X X 
S Kristina Embäck X X 
M Anneli Hogreve X X 
M Mats Beiming X X 

C Henrik Olson X X 
ÖP Stig Himberg X X 
s Anders Pettersson X X 
s Amanda Ringstedt X X 

RP Björn Rapp X X 
MP Immaculate Skogemyr X X 

Tjänstgör 
ande §§ 

M Göran Enwall X 
L Sofia Almgren X 

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

Justerandes signaturer ^ p. Utdragsbestyrkande 



fjänsteutlåtande 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 
Datum 2015-12-28 
Dnr KFNI5 2015/0053 p3) 

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

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

Beslutsförslag 

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

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

Förvaltningens slutsatser 
Motionen uppmärksammar att en mängd barn och ungdomar i Österåkers kommun sysslar med 
musikutövning och att musikskolan är en viktig faktor till detta. Att få uppträda inför andra är en 
viktig del av utvecklingen som musiker. Det är också viktigt, precis som motionen påstår, att 
uppmuntra til1 eget arrangörskap och "Do it yourself'. 

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

I Österåkers kommun har fritidsgårdsverksamheten målgruppen 13-18 år. Fritidsgården Bergagården 
har en egen scen i en lokal som tar upp till 300 personer. Den har en fullt utrustad scen med ljud-
och ljusteknik. Ungdomar kan själva arrangera konserter och spelningar där i den mån det fungerar 
med gårdens övriga verksamhet. Fritidsgårdens personal har en musikansvarig som fungerar som 
ungdomarnas bollplank kring det de vill realisera på scenen. Även äldre ungdomar är välkomna att 
arrangera spelningar och liknande, så länge evenemangen är öppet för fritidsgårdens målgrupp. 

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

Sida I av 2 



1 jänsteutlåtande 

Förvaltningen vill därför peka på Bergagårdens scen som en möjlig plats att möta en publik. Där 
finns också den infrastruktur som Nova och Arena Satelliten har i form av kompetent personal med 
uppdrag att arbeta för och med målgruppen. 

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

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

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

Eva Wiström 
Förvaltningschef 

Birgit Lindholm 
Kultursekretarare 
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Socialdemokraterna 
i - nM ! II;-. »*ll I - 1 ii % T i II *1:1" v 

Åkersberga den 27 april 2015 

2oi5//5~ 
ÖSTEC '{IRS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

15 -04- 29 
D*nr: / t v 

toimiM-ibb (i) 

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

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

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

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

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

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



Mot bakgrund av detta yrkar vi: 

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

För Socialdemokraterna 

Anders Pettersson 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:22 Dnr. KS 2015/0186 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

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

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

Expedieras 
- Skolförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-02-22 
Dnr KS 2015/0186 

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

Sammanfattning 

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

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

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

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Ekonomienheten daterat 2016-02-19 

Michaela Fletcher J 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

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

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

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

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

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

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor har inget att erinra. 

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

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

Katarina Leinar Olof Friman Katarina Leinar 
Ekonomichef Kommundirektör 

/ 
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B Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2016-02-09 

SKN § 1:4 DnrSKOL. 2015/0059-100 

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

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-01-08. 

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

Sofia Fanberg (S) yrkar bifall till motionen. 

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

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

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 
/K? 

Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2016-01-08 
Dnr SKOL15 2015/0059 

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

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

Beslutsförslag 

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

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

Skoldirektör 
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dSTERÄKESlS 
KOMMUNSTYRELSEN 

2ÖI5 * 2 9 
ISy?®] Soc i a I demokrat erna 

Åkersberga den 24 april 2015 
kiioiw/öizb' loo/.i) 

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

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

Mot denna bakgrund yrkar vi följande: 

Att: KOMVUX inklusive SFI flyttas till Hackstaskolan 

För Socialdemokraterna 

nn-Christine Furustrand 

Järgfen Palmberg 



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 tjänsteutlåtande daterat 2016-02-17. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2016-02-09, § 1:5. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag 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 
Tjänsteudåtande från Skolförvaltningen daterat 2016-01-11 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

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 

Kommunstyrelsens 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. 

Bakgrund 
Skolförvaltningens skriver i sitt tjänsteudåtande "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 
Skolnämnden har behandlat ärendet 2016-02-09, § 1:5. 

Bilagor 
1. Utdrag ur Skolnämndens protokoll 2016-02-09, § 1:5. 
2. Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-01-11. 

A A t i ii i /o\ i i-?.- J /c>\ — Avskaffa vårdnadsbidraget. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Peter rreme 
Kanslichef 

W 
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5 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2016-02-09 

1 

SKN § l:5 Dnr SKOL 2015/0058-100 

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 tjänsteudå tände 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 

S£ 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
1-,UV 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 " • "" • 0 • - • iad 2016. 

Staffan Staffan~Erlandsson 
Skoldirektör 
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Socialdemokraterna 

Åkersberga den 26 februari 2015 

XtUoK 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -05- 0 4 

°i<6 ioif)/om-iot>(i) 

Avskaffa vårclnaclsbsdraget 

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 är tiden 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, 5 

Marie Ende, S 



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 tjänsteutlåtande daterat 2016-02-17. 
- Protokollsutdrag ur Skolnämndens protokoll 2016-02-09, § 1:6. 
- Skolförvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2016-01-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) 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 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2016-02-17 

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 kom te k 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 tjänsteudåtande "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 tjänsteutlåtande 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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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Jan-.Olof Friman 
Kommundirektör 
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Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2016-02-09 l l i*, tj »v ^ 

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 motion 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 Netterström (M) yrkar bifall till beslutsförslaget 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 kunskapoch 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 



Österåker 
Tjänsteutlåtande \l K. 

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 

i /»-n i *1 >> 

Skoldirektör 
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Starta ett komtek Österåker 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 "06- I 1 

°'"å m/b a.35~ fl) 
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 entreprenörssko l a. 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, skallsöka 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 

7 , 
( 

yff !' A (/'i{ 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) ' Bo Eillén (V) 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 I* 
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 Kommun fullmäktige, 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 -



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

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 
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 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 perspektiv 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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Tjänstcutlåtande 

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. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Bilaga 
Motion nr 22/2015 - Uppgradera kommunens årsredovisning 

Jan-Olof Frim^in Katarina Leinar 
/Kommundirektör Ekonomichef 
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Socialdemokraterna Vänsterpartiet 
ÖFi?EKOMMUN 

KQMMVWSTYREISEN 
KÄifeftii 

Åkersberga den 4 juni 2015 2015 -06- 1 l 

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 Fön^SIcplpartiet i Österåker 

Andreas Lennkvist Mandriquez Marie Wengse 


