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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

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 §7:1 -§7:5 Lennart B. 

KD Arne Ekstrand X 
S Anas Abdullah X 
S Mats Larsson X 

RP Roger Johansson X 
MP Michael Solander X 
V Andreas Lennkvist Manriquez - Jonas J. 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Conny Söderström X 
M Christina Funhammar X 
M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X §7:1 -§7:5 
S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 
MP Jonas Jonsson X 

Övriga närvarande Funktion 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 
Katarina Leinar Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 
Mohammed Ali Khoban Budget- och kvalitetschef 
David Lanthen Tf. Planeringschef 
Fredrik Nestor Exploateringschef 
Catharina Rissel Kommunikatör 
Kristina Eriksson Miljöstrateg 
Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 

Lennart Ljungqvist Adjungerad (SD) 
Fredrik Zethreeus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

KS §7:1 

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 32 "Förslag om- och tillbyggnad Osterskärsskolan" dras ur dagordningen. 

Ärende som tillkommer 
Nytt ärende "Valärende - ledamot i Tillgänglighetsrådet" blir nummer 32 på dagordningen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

KS § 7:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast 
måndagen den 30 maj, kl. 13.00, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast måndagen den 30 maj, kl. 13.00, kommunkansliet. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

KS § 7:3 Dnr. KS 2015/0348 

Exploateringsavtal för Brännbackens arbetsområde 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Ett exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplanen för Brännbackens 
arbetsområde har tecknats med exploatören. Avtalet reglerar genomförandet av detaljplanen 
och fördelar ansvar för utbyggnad samt kostnader för anläggningar inom allmän plats- och 
kvartersmark, anslutning till allmänna VA-anläggningar samt mark överlåtelser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 5:3. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-04-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 7:4 Dnr. KS 2012/0280 

Antagande av detaljplan för Brännbackens arbetsområde 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Detaljplan för Brännbackens arbetsområde har tagits fram. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra ett arbetsområde för industriändamål, lager och upplag inom fastigheten Skeppsbol 
1:69. Detaljplanen omfattar ca 50 hektar kvartersmark. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 5:4. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-04-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 7:5 Dnr. KS 2016/ 

Avsiktsförklaring Brännbacken 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Avsiktsförklaring Brännbacken. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 5:5. 
- Samhällsbyggnads förvaltningen bereder ärendet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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KS § 7:6 Dnr. KS 2016/0167 

Planuppdrag för (Multihallen) Del av Husby 4:22 m.fl. 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av 
Husby 4:22 m.fl. 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
Jag anser att vi måste vara uppmärksamma på att ha ett övergripande mål om att inte sprida 
våra större idrottsanläggningar i kommunen för mycket geografiskt. Långa avstånd från 
Akersbergas centrala delar till respektive idrottsanläggning får heller inte bli för långt, inte 
minst för att inte försvåra för våra barn och ungdomar att själva ta sej till anläggningarna 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
I föreslaget planuppdrag prövas en ändring av nuvarande markanvändning från 
motionsanläggningar med en begränsad byggnadsarea på 100 m2, samt kontor, småindustri 
och handel till att istället medge en större idrottsanläggning. Planområdet är beläget inom 
Åkers-Runö invid korsningen Svinningevägen/Näsvägen. Området omfattar de kommunägda 
fastigheterna Husby 4:17, 4:22 och 4:29, samt den privatägda Husby 4:34. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 5:7. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-04-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av 
Husby 4:22 m.fl. 

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 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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KS § 7:7 Dnr. KS 2015/0012 

Svar på medborgarförslag nr 1/2015 - Laddningsstationer för elbilar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla medborgarförslag nr 1/2015 att öka antalet platser för laddning av elbilar med 
hänvisning till Alliansen i Österåkers budget för 2016, samt plan för 2017 - 2018, innebärande 
en särskild satsning avseende laddstolpar för elbilar. 

Sammanfattning 
I medborgarförslag nr 1/2015 anser förslagställaren att det finns för få laddstationer för elbilar 
inom kommunen och föreslår att sådana ordnas vid infartsparkeringar och 
centrumparkeringarna. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 5:8. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-05-02. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande bifalla 
medborgarförslag nr 1 /2015 att öka antalet platser för laddning av elbilar med hänvisning till 
Alliansen i Österåkers budget för 2016, samt plan för 2017 - 2018, innebärande en särskild 
satsning avseende laddstolpar för elbilar. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

justerandes ' Utdragsbestyrkande 
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KS §7:8 Dnr. KS 2015/0287 

Svar på medborgarförslag nr 12/2015 - Kommunal badbåt 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslag nr 12/2015 bifalls i delen som avser att utreda tillgängligheten till 
Österåkers skärgård i enlighet med uppdraget som lämnats till Kommunstyrelsen i 2016 års 
budget, att utreda möjligheten för turbåt från Österskärs havsbad ut i skärgården i samverkan 
med berörda intressenter. 

2. Medborgarförslag nr 12/2015 om att inrätta en kommunal badbåt avslås med hänvisning till 
att en badbåt i kommunal regi inte är en kommunal kärnverksamhet. 

Sammanfattning 
I medborgarförslag nr 12/2015 föreslår förslagsställaren att Österåkers kommun inrättar en 
kommunal badbåt. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 5:9. 
- Michaela Fletchers (M) ord förande förslag daterat 2016-05-02. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-04-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att 
1. Medborgarförslag nr 12/2015 bifalls i delen som avser att utreda tillgängligheten till 
Österåkers skärgård i enlighet med uppdraget som lämnats till Kommunstyrelsen i 2016 ars 
budget, att utreda möjligheten för turbåt från Österskärs havsbad ut i skärgården i samverkan 
med berörda intressenter. 
2. Medborgarförslag nr 12/2015 om att inrätta en kommunal badbåt avslås med hänvisning till 
att en badbåt i kommunal regi inte är en kommunal kärnverksamhet. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



QÖsteråSier 
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KS §7:9 Dnr. KS 2015/0362 

Svar på medborgarförslag nr 17/2015 - Gång- och cykelväg längs 
med Kvisslingbyvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslag 17/2015 bifalls med hänvisning till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
utbyggnadsplan i enlighet med Kommunfullmäktiges antagande av uppdaterad cykelplan för 
Österåkers kommun, 2015-12-14, KF § 9:15. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförlag om att kommunen ska bygga en gång-
och cykelväg längs med hela Kvisslingbyvägen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 5:10. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-21, reviderad 2016-05-09. 
- Michaela Fletchers (M) ord förande förslag daterat 2016-03-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att medborgarförslag 
17/2015 bifalls med hänvisning dll Samhällsbyggnads förvaltningens utbyggnadsplan i enlighet 
med Kommunfullmäktiges antagande av uppdaterad cykelplan för Österåkers kommun, 2015-
12-14, KF §9:15. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ^ ̂  - > Utdragsbestyrkande 
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KS § 7:10 Dnr. KS 2016/0001 

Svar på medborgarförslag nr 1/2016 - Lokalproducerad mat i 
stadsnära odling 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå medborgarförslag nr 1/2016 om att producera mat i stadsnära odling med motiveringen 
att kommunen inte kan och bör vara matproducent, men att kommunen på olika sätt kan 
gynna stadsnära odling. 

Sammanfattning 
I medborgarförslag nr 1/2016 anser förslagsställaren att kommunen bör starta en stadsnära 
odling som kan förse äldre- och barnomsorgen med mat som är lokalt odlad och ekologisk. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 5:11. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-05-02. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-04-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att avslå 
medborgarförslag nr 1/2016 om att producera mat i stadsnära odling med motiveringen att 
kommunen inte kan och bör vara matproducent, men att kommunen på olika sätt kan gynna 
stadsnära odling. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

KS § 7:1 I Dnr. KS 2016/0137 

Remissvar ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige 

Kommunstyrelsens beslut 

Tillstyrka förslagen i Miljömålsberedingens delbetänkande M2016/00703/KI innebärande att 
en klimatlag antas, att ett klimatpolitiskt råd inrättas och att ett mal för 2045 antas. Målet 
innebär att Sverige efter 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade i december 2014 att ge Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå ett 
klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik. 
Uppdraget är uppdelat två delar och det här betänkandet omfattar ett förslag till klimatpolitiskt 
ramverket. Förslag till en strategi med styrmedel och åtgärder för en samlad och långsiktig 
klimatpolitik presenteras i juni 2016. 
Miljömålberedningen beskriver i sitt förslag att historiska och pågående utsläpp av 
växthusgaser redan ger upphov till påtaglig och allvarig klimatförändring. Det medför 
oacceptabla risker för ekosystem och samhällen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 5:12. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-04-20, reviderat 2016-05-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att tillstyrka förslagen i Miljömålsberedingens delbetänkande M2016/00703/KI 
innebärande att en klimatlag antas, att ett klimatpolitiskt råd inrättas och att ett mål för 2045 
antas. Målet innebär att Sverige efter 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 

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

Expedieras 
- Miljö- och energidepartementet 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

KS § 7:12 Dnr. KS 2015/0273 

Redovisning av uppdrag från Kommunstyrelsen - Översyn av 
markvärmen och uppvärmningskostnaderna för Storängstorget 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen av uppdraget om översyn av markvärmen och 
uppvärmningskostnaderna för Storängs torget, Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnads förvaltning fick den 24 november 2014 i uppdrag av Kommunstyrelsen att 
göra en översyn av markvärmen och uppvärmningskostnaderna för Storängstorget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 5:13. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-04-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
godkänna redovisningen av uppdraget om översyn av markvärmen och 
uppvärmningskostnaderna för Storängs torget, Österåkers kommun. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §7:13 Dnr. KS 2016/0152 

Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige - Den tillfälliga 
bussen till Domarudden fortsätter under 2016-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. En tillfällig busslinje inrättas av kommunen under sommarloven 2016-2018 från Akersberga 
station till Domarudden. 

2. Den tillfälliga busslinjen finansieras via Kommunstyrelsens budget till en årlig kostnad om 
högst 150 tkr under förutsättning att budget beviljas. 

3. Uppdraget från Kommunfullmäktige KF § 8:3, punkt 47 anses utfört. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2015-11-23, KF § 8:3, fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att den 
tillfälliga bussen till Domarudden fortsätter under 2016-2018. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 5:14. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-04-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. En tillfällig busslinje inrättas av kommunen under sommarloven 2016-2018 från Akersberga 
station till Domarudden. 
2. Den tillfälliga busslinjen finansieras via Kommunstyrelsens budget till en årlig kostnad om 
högst 150 tkr under förutsättning att budget beviljas. 
3. Uppdraget från Kommunfullmäktige KF § 8:3, punkt 47 anses utfört. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Kansliet 

justerandes signaturer /ter* Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

KS § 7:14 Dnr. KS 2012/0428 

Lokala miljömål för Österåkers kommun 2016 - 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta de lokala miljömålen enligt bilaga 1 "Österåkers miljömål 2016-2019" daterad 2016-

2. Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och bolag uppdras att utifrån förslagen i 
miljömålsdokumentet och egna idéer ta fram och besluta om aktiviteter och åtgärder för att 
bidra till att miljömålen som presenterats i miljömålsdokumentet "Österåkers miljömål 2016-
2019"uppnås. 

3. Uppdra åt kommunstyrelsen att integrera miljömålen i nämndernas verksamhetsplaner, 
budget och uppföljning. 

4. Miljömålen skall revideras en gång per mandatperiod. 

5. Andra på sidan 13 i miljömålen under rubriken "Det här gör kommunen och de 
kommunala bolagen", innebärande att texten "Kommunen antar senast under 2017 ett mål för 
andel ekologisk mat att gälla från och med 2018" ersätts med texten "Kommunen antar senast 
under 2016 ett mål för andel ekologisk mat i samband med antagandet av kostpolicyn". 

Reservation 
Jonas Jonsson (MP) lämnar en skriftlig reservation 
I det dokument om Miljömål som tagits fram är det ännu inte klargjort hur de "Lokala 
miljömål" som anges ska förstas. Dokumentet bör vara ett dokument som fungerar som 
styrdokument för en god livsmiljö. De texter som i dokumentet anges under rubriker som 
Skärgård, sjöar och vatten m fl är ett tydligt steg i rätt riktning och rymmer ett flertal viktiga 
perspektiv och förslag. Syftar de rutor med "Lokala miljömål" (sidorna 4, 6, 8, 10 och 12) som 
dokumentet rymmer till att ange inriktningsmål eller konkreta delmål? I de punkter som finns 
nämnda om vad kommunen "gör" eller "kan göra" framgår inte om dessa är bindande mål 
eller om de är föremål för kommande eller tillfälliga verksamheter i kommunen. Vi yrkar 
därför att dokumentet förtydligas genom angivande av: 
- miljömål där indikatorer rymmer begrepp om t ex antal, andelar, årtal, status, mängd, 
medelvärden, halter framgår, och det med anknytning till arter, områden, ytor, ämnen/utsläpp, 
verksamheter, projekt och åtgärder 
- hur miljömål relateras till styrdokument som t ex naturvärdsprogram, VA-plan, 
översiktsplan, avfallsplan, klimatstrategi 
- miljömål som uttryckligen följs upp i kommunens miljöredovisning och i särskild rapport där 
åtgärdsförslagen och dess effekter för mål (eller delmål) redovisas 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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- miljömål som knyts till åtgärdsprogram för dc målområden som finns, där det framgår vad 
som görs, ska göras, var, och när (och om möjligt hur) för att nå målen 
Miljöpartiet i Österåker och Socialdemokraterna i Österåker 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 att uppdra åt Samhällbyggnadsförvaltningen att ta 
fram ett förslag till beslut om reviderade miljömål i Österåker och i bred samverkan utarbeta 
en handlingsplan för genomförandet av åtgärder för att närma oss målen. 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 att ge kommunstyrelsen ett uppdrag om att 
förnya/revidera miljömålen för kommunen och kommunens innevånare. 
Kommunstyrelsen fattade 2015-03-03 beslut om att tydliggöra organisationen för 
framtagandet av målen och genomförandet av uppdraget. En politisk styrgrupp tillsattes. En 
workshop har genomförts för politiker och tjänstemän. Förslag till mål har remitterats till 
förvaltningar, bolag och rådgivande organ. 

Beslutsunderlag 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-12. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 5:15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande 
1. Anta de lokala miljömålen enligt bilaga 1 "Österåkers miljömål 2016-2019" daterad 2016-
05-12. 
2. Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och bolag uppdras att utifrån förslagen i 
miljömålsdokumentet och egna idéer ta fram och besluta om aktiviteter och åtgärder för att 
bidra till att miljömålen som presenterats i miljömålsdokumentet "Österåkers miljömål 2016-
2019"uppnås. 
3. Uppdra åt kommunstyrelsen att integrera miljömålen i nämndernas verksamhetsplaner, 
budget och uppföljning. 
4. Miljömålen skall revideras en gång per mandatperiod. 

Michaela Fletcher (M) yrkar pä att ändra på sidan 13 i miljömålen under rubriken "Det här gör 
kommunen och de kommunala bolagen", innebärande att texten "Kommunen antar senast 
under 2017 ett mål för andel ekologisk mat att gälla från och med 2018" ersätts med texten 
"Kommunen antar senast under 2016 ett mål för andel ekologisk mat i samband med 
antagandet av kostpolicyn". 

Michaela Haga (C) biträder Michaela Fletchers (M) yrkanden. 

Jonas Jonsson (MP) yrkar följande 
I det dokument om Miljömål som tagits fram är det ännu inte klargjort hur dc "Lokala 
miljömål" som anges ska förstås. Dokumentet bör vara ett dokument som fungerar som 

Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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styrdokument för en god livsmiljö. De texter som i dokumentet anges under rubriker som 
Skärgård, sjöar och vatten m fl är ett tydligt steg i rätt riktning och rymmer ett flertal viktiga 
perspektiv och förslag. Syftar de rutor med "Lokala miljömål" (sidorna 4, 6, 8, 10 och 12) som 
dokumentet rymmer till att ange inriktningsmål eller konkreta delmål? I de punkter som finns 
nämnda om vad kommunen "gör" eller "kan göra" framgår inte om dessa är bindande mål 
eller om de är föremål för kommande eller tillfälliga verksamheter i kommunen. Vi yrkar 
därför att dokumentet förtydligas genom angivande av: 
- miljömål där indikatorer rymmer begrepp om t ex antal, andelar, årtal, status, mängd, 
medelvärden, halter framgår, och det med anknytning till arter, områden, ytor, ämnen/utsläpp, 
verksamheter, projekt och åtgärder 
- hur miljömål relateras till styrdokument som t ex naturvårdsprogram, V A-plan, 
översiktsplan, avfallsplan, klimatstrategi 
- miljömål som uttryckligen följs upp i kommunens miljöredovisning och i särskild rapport där 
åtgärds förslagen och dess effekter för mål (eller delmål) redovisas 
- miljömål som knyts till åtgärdsprogram för de målområden som finns, där det framgår vad 
som görs, ska göras, var, och när (och om möjligt hur) för att nå målen 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Jonas Jonssons (MP) yrkande. 

Michael Solander (MP) yrkar följande 
Vi vill att följande läggs till/ändras i dokumentet i form av 8 att-satser. 
Skärgård, sjöar och vatten 
- Att senast 2030 nå mål om att grunda kustnära miljöer i kommunen präglas av en rik 
biologisk mångfald och av en naturlig rekrytering av fisk samt erbjuder goda livsmiljöer och 
spridningsvägar för växt- och djurarter samt att god ekologisk och kemisk status nås för 
vattenmiljöer i kommunen och att naturligt förekommande fiskarter och andra havslevande 
arter fortlever i livskraftigt bestånd. 
Mark, byggande och boende 
- Gröna utemiljöer säkerställs vid förskolor och skolor. 
- Minst 50 % av matavfallet återvinns senast 2018 och 70 % 2020. 
Klimat och luft 
- Österåkers kommun ska vara fossilbränslefritt senast 2040. 
- Gång- cykel och kollektivtrafik prioriteras i kommunens planering. 
Natur och biologisk mångfald 
- Jordbruksmark ska bevaras för att framtida behov av livsmedel ska kunna mötas. 
Skadliga ämnen och rena kretslopp 
- Andelen ekologisk mat skall vara minst 50 % senast 2020 och närproducerad mat ska 
prioriteras vid upphandling. 
Dessutom yrkar jag på att rubrikerna ändras likalydande det som fanns med i 
ursprungs förslaget "Det här kan kommunen och de kommunala bolagen göra" till "Det här 
gör kommunen". 
Michael Solander (MP) 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michael Solanders (MP) yrkande. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Roger Johansson (RP) yrkar avslag på Jonas Jonssons (MP) och Michael Solanders (MP) 
yrkanden. 

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

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Jonas Jonssons (MP) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Jonas Jonssons (MP) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (7:14 A) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Michael Solanders (MP) yrkande och finner 
att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Michael Solanders (MP) yrkande 
röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (7:14 B) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-05-25, §7:14 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 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez - Jonas 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 8 5 -
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-05-25, §7:14 B 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez - Jonas 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 8 5 -

-fccr 
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KS § 7:15 Dnr. KS 2016/0074 

O 

Atgärdsprogram för blå- och grönstrukturen 

Kommunstyrelsens beslut 

Ställa sig positiv till projektet att ta fram åtgärdsprogram för blå- och grönstrukturen i 
Österåkers kommun, men hänskjuter slutligt beslut till budgetprocess för är 2017. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-23 KF § 8:3, punkt 52 att ge Kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram förslag till åtgärdsplan för blå- och grönstruktur samt naturvård. 
Kommunen antog 2010 "Strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers kommun". 
Vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till nytt åtgärdprogram där kommunen får en 
viktig roll i arbetet med åtgärder för att återställa en god status i våra vattenområden. För att 
kunna planera, prioritera och bugetera arbetet med åtgärder behövs ett åtgärdsprogram för 
Österåker. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 5:16. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-04-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att ställa 
sig positiv till projektet att ta fram åtgärdsprogram för blå- och grönstrukturen i Österåkers 
kommun, men hänskjuter slutligt beslut till budgetprocess för år 2017. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 7:16 Dnr. KS 2012/0485-218 

Markanvisning för del av Husby 3:3 inom pågående detaljplan för 
Hagby Äng och Kulle 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet för Hagby äng och kullar (del av 
Husby 3:3) inom det föreslagna planområdet för Hagby Ang och Kulle tecknas senast första 
juni 2016. 

Sammanfattning 
Detaljplancrarbete pågår för Hagby Ang och Kulle (del av Hagby 1:5 och Husby 2:112 m.fl.). 
Kommunen äger fastigheten Husby 3:3 inom det föreslagna planområdet och en 
markanvisningstävling för del av Husby 3:3 har pågått fram till 2 maj 2016. Ett vinnande 
förslag utses 9 maj 2016 och ett niarkanvisningsavtal som binder vinnaren till inkomna 
förslaget ska tecknas senast första juni 2016. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-04-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet för Hagby äng och 
kullar (del av Husby 3:3) inom det föreslagna planområdet för Hagby Ang och Kulle tecknas 
senast första juni 2016. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 7:17 Dnr. KS 2016/0125 

Svar på motion nr 9/2016 från Ann-Christine Furustrand (S), Aline 
Österlind (V) och Heidi Ekström (MP) - Grus till boulebanan ett 
litet förslag med stor positiv effekt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla motion nr 9/2016 från Ann-Christine Furustrand (S), Aline Österlind (V) och Heidi 
Ekström (MP). 

2. Uppdra till Kommunstyrelsen att upprusta boulebanan med grus och slyröja runt 
anläggningen. 

3. Uppdra till Kommunstyrelsen att omförhandla nyttjanderättsavtalet till ett brukaravtal. 

4. Finansiering sker via Kommunstyrelsens budgetram. 

Sammanfattning 
Svar på motion nr 9/2016 från Ann-Christine Furustrand (S), Aline Österlind (V) och Heidi 
Ekström (MP) - Grus till boulebanan ett litet förslag med stor positiv effekt. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-05-20. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-13. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 5:17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Bifalla motion nr 9/2016 från Ann-Christine Furustrand (S), Aline Österlind (V) och Heidi 
Ekström (MP). 
2. Uppdra till Kommunstyrelsen att upprusta boulebanan med grus och slyröja runt 
anläggningen. 
3. Uppdra till Kommunstyrelsen att omförhandla nyttjanderättsavtalet till ett brukaravtal. 
4. Finansiering sker via Kommunstyrelsens budgetram. 

Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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enligt Michael Solanders (MP) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 7:18 Dnr. KS 2016/0187 

Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag 
till budget 2017 och plan 2018 - 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Direktiv och anvisningar för 2017-2019 godkänns. 

2. Preliminära ramar avseende drift och investering för kommunstyrelse och nämnder 
fastställs. 

3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2017 och 
planer 2018-2019. 

4. En översyn av fördelningsnycklar avseende näringslivs- och turistverksamhet, inom ramen 
för behovsstyrd administration (BSA) ska ske inför beslutet om budget 2017, planåren 2018-

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Socialdemokraterna avser att återkomma med annat budgetalternativ. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Budgetberedningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag ull 
budget 2017 och plan 2018-2019. Förutom direktiv och anvisningar ges nämndernas 
preliminära ramar avseende drift och investering för år 2017. 
Budgetförslaget för år 2017 medför en kostnadsutveckling på cirka tre procent per invånare i 
förhållande till innevarande år. Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på 18:17 dvs. 
oförändrad skattesats jämfört med 2016. 
Verksamhetens nettokostnader för 2017 uppgår till 2 059 250 tkr vilket innebär en ökning 
med 68 250 tkr jämfört med budget 2016. Nämndernas utgiftstak avseende bruttokostnader 
beräknas till 2 375 850 tkr och intäkter till 364 480 tkr. Investeringsbudgeten är beräknad till 
104 700 (netto) för är 2017. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-05-15. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 7:3. 

2019. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Deltar ej i beslutet 
Ann-Christine Furustrand (S) deltar ej i beslutet. 
Michael Solander (MP) deltar ej i beslutet 
Roger Johansson (RP) deltar ej i beslutet 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors bcslutsförslag innebärande 
1. Direktiv och anvisningar för 2017-2019 godkänns. 
2. Preliminära ramar avseende drift och investering för kommunstyrelse och nämnder 
fastställs. 
3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2017 och 
planer 2018-2019. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att en översyn av fördelningsnycklar 
avseende näringslivs- och turistverksamhet, inom ramen för behovsstyrd administration (BSA) 
ska ske inför beslutet om budget 2017, planåren 2018-2019. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 7:19 Dnr. KS 2016/0105 

Rapportering av flyktingverksamhet per april månad 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapport om flyktingverksamheten per april månad 2016 noteras till protokollet. 

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

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-05-14. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 7:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att rapport om flyktingverksamheten per april månad 2016 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Budget- och kvalitetsenhet 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 
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KS § 7:20 Dnr. KS 2016/01 10 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2016 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med april månad en positiv budgetavvikelse om 9 066 tkr, 
varav 6 538 tkr återfinns inom samhällsbyggnads förvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar 
en positiv budgetavvikelse om 5 000 tkr vilket i sin helhet återfinns inom 
samhällsbyggnads förvaltningens delar. Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen 
redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om -511 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-05-13. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 7:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 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 kvalitetsenhet 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 7:21 Dnr. KS 2016/01 10 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2016 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med april månad visar en 
budgetawikelse om -320 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2016-05-13. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 7:6. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 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 kvalitetsenhet 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §7:22 Dnr. KS 2016/01 10 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per april månad 2016 noteras till 
protokollet. 

2. Bevilja bidrag till Stiftelsen Wira Bruk på 150 tkr. 

3. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2016. 

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 ull 35,6 Mkr. Bokslutsprognosen per april månad visar en 
posidv avvikelse om 36,2 Mkr jämfört med budget 2016. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-05-15. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 7:7. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per april månad 2016 noteras till 
protokollet. 
2. Bevilja bidrag till Stiftelsen Wira Bruk på 150 tkr. 
3. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2016. 

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

Expedieras 
- Wira bruk 
- Ekonomienheten 
- (kontroller KS 
- Budget- och kvalitetsenhet 
- Kansliet 

Justerandes signaturer —A~> Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

KS § 7:23 Dnr. KS 2016/0139 

Svar på revisionsrapport - Granskning av leverantörsregister 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2016-05-02. 

2. De av förvaltningen vidtagna åtgärder utifrån revisionsrapporten ska återrapporteras till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna har under 2015 låtit PwC genomföra en granskning av 
leverantörsregistret gällande kommunens ekonomisystem Agresso. Föreslagna åtgärder som 
inte redan anses uppfyllda verkställs samt undersöks under 2016. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 7:8. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-05-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2016-05-02. 
2. De av förvaltningen vidtagna åtgärder utifrån revisionsrapporten ska återrapporteras till 
Kommunstyrelsen. 

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

Expedieras 
- De förtroendevalda revisorerna 
- PwC 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

KS § 7:24 Dnr. KS 2016/0141 

Svar på revisionsrapport - Granskning av investeringsprocessen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2016-04-28. 

2. Slutredovisning av investeringsprojekt skall ske till Kommunstyrelsen. 

3. Ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag pä hur Kommunstyrelsen pä ett mer 
långsiktigt sätt får uppföljning och rapportering av större investeringar. 

Reservation 
Roger Johansson (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Utifrån de rekommendationer och påpekanden som revisorerna lämnat kommenteras dessa 
nedan: 
Revisorerna rekommenderar att det ska fin tias enhetliga kalkylmetoder som används vid kalky/enng av större 
investeringar samt att dessa kalkyler inkluderas i beslutsunderlagen till investeringsbudgeten. 
Ekonomienheten har tagit fram mallar som ska användas som kalkylunderlag. Processen har 
delvis implementerats hos Samhällsbyggnads förvaltningen men kommer att införas fullt ut 
under kommande budgetarbete. 
Vidare påpekar revisorerna vikten av att slutredovisning görs för samtliga investeringsprojekt och att det finns 
ändamålsenliga rutiner och riktlinjer för hur slutredovisningen ska genomföras och til! vem den ska 
rapporteras. I detta sammanhang föreslår revisorerna att Kommunstyrelsen ska ta del av dessa 
slutrapporteringar. 
Processer för slutredovisningar finns idag men ska tydliggöras i riktlinjer. Formerna för hur 
återrapportering ska ske behöver diskuteras vidare. Revisorernas påpekande om att 
Kommunstyrelsen bör informeras om slutredovisningarna ska prövas. 
Slutligen föreslår revisorerna att ett mer långsiktigt förhållningssätt till investeringar bör beaktas. I detta 
sammanhang avses uppföljning och rapportering av större investeringar för att Kommunstyrelsen säkerställer en 
tillräcklig kontroll av större investeringar. 
Även i detta sammanhang kan en utökning av den redovisning som ges i 
månadsuppföljningen säkerställa en tillräcklig kontroll för Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 7:9. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-04-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2016-04-28. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

Forts. KS § 7:24 

2. Slutredovisning av investeringsprojekt skall ske till Kommunstyrelsen. 
3. Ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Kommunstyrelsen på ett mer 
långsiktigt sätt får uppföljning och rapportering av större investeringar. 

Roger Johansson (RP) yrkar på tillägg innebärande 
1. Ge Kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag pä hur bristerna i kontrollmalen 
(punkt 5.1 i PWC-rapporten) elimineras sa att dessa får betyget uppfyllt. 
2. Ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på hur förskjutningar i projekt ska 
presenteras för KS och KF. 

Michael Solander (MP) biträder Roger Johanssons (RP) yrkande. 

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

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Roger Johanssons (RP) 
tilläggsyrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- De förtroendevalda revisorerna 
- PwC 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

KS §7:25 Dnr. KS 2016/0159 

Svar på revisionsrapport - Ägarstyrning av Armada Fastighets AB 
och Roslagsvatten AB 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2016-04-28. 

2. Kommunstyrelsen förväntar sig att bolagens revisorer uttalar sig huruvida bolagen följer 
gällande ägardirektiv. 

Sammanfattning 
Revisorerna har genomfört en granskning av ägarstyrningen av Armadakoncernen samt 
Roslagsvatten. Efter genomförd granskning är den sammafattande bedömningen att 
Kommunstyrelsen i allt väsentligt utövar sin ägarstyrning och uppsiktsplikt på ett 
ändamålsenligt sätt gentemot Armadakoncernen och Roslagsvatten AB. 
Några rekommendationer lämnas som besvaras i detta tjänsteutlåtande. 
Revisorerna menar att målsättningarna i ägardirektiven för Roslagsvatten A B är i vissa avseenden otydliga och 
bör konkretiseras. I /idare påpekar revisionen att bolagens Måluppfyllelse visavi ägardirektiven i 
återrapporteringen ti/l Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige kunde vara tydligare. 
En översyn av ägardirektiven för Roslagsvatten AB samt Armada Fastighets AB ska 
genomföras under året. 
Slutligen rekommenderar revisionen att formerna för dialog mellan Kommunstyrelsen och bolagen fortsätter 
utvecklas och formaliseras. 
Dialogen mellan Kommunstyrelsen och bolagen pågar och utvecklas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 7:10. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-04-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2016-04-28. 
2. Kommunstyrelsen förväntar sig att bolagens revisorer uttalar sig huruvida bolagen följer 
gällande ägardirektiv. 

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

Expedieras 
- De förtroendevalda revisorerna 
- PwC 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

Acr Utdragsbestyrkande 



O ÖsteråScer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

KS § 7:26 Dnr. KS 2016/0171 

Svar på revisionsrapport - IT-revision 2015 (Agresso) 

Kommunstyrelsens beslut 

Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2016-05-02. 

Sammanfattning 
Revisorerna har under 2015 låtit PwC genomföra IT-revision gällande kommunens 
ekonomisystem Agresso. Föreslagna åtgärder är nu verkställda. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 7:11. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-05-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2016-05-02. 

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

Expedieras 
- De förtroendevalda revisorerna 
- PwC 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

KS § 7:27 Dnr. KS 2016/0199 

Österåkers kommunfullmäktiges yttrande över Österåkers 
Exploateringsfastigheters förvärv av bolag i enlighet med gällande 
generella ägardirektiv 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna, i enlighet med gällande ägardirektiv, Österåkers Exploaterings fastigheters beslut 
avseende förvärv av Sågra Fastighets AB med organisationsnummer 559031-2061 omfattande 
fastigheten Runö 7:127 samt tre andelar avseende lokaler 5E, 5F och 7G i 
bostadsrättsföreningen Runö 7:181 organisationsnummer 769611-9648. 

Sammanfattning 
Österåkers kommunfullmäktiges yttrande över Österåkers Exploateringsfastigheters förvärv 
av bolag i enlighet med gällande generella ägardirektiv. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-05-19. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 7:12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att godkänna, i enlighet med gällande ägardirektiv, Österåkers Exploateringsfastigheters beslut 
avseende förvärv av Sågra Fastighets AB med organisationsnummer 559031-2061 omfattande 
fastigheten Runö 7:127 samt tre andelar avseende lokaler 5E, 5F och 7G i 
bostadsrättsföreningen Runö 7:181 organisationsnummer 769611-9648. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

KS § 7:28 Dnr. KS 2015/0126 

Svar på motion nr 9/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Michael Solander (MP) - Rättvisa demokratiska förutsättningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 9/2015 med hänvisning till att Kommunfullmäktige i samband med 
antagande av bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns 
förtroendevalda även beslutat om att kommunen svarar för att tillhandahålla arbetsplats för 
det parti som inrättar tjänst som politisk sekreterare eller motsvarande. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-03-16/2015-03-18, KF § 2:43, föreslår 
motionärerna att varje parti representerat i Kommunfullmäktige får disponera en arbetsplats 
med grundläggande kontorsutrustning i kommunhuset samt att arbetsplatsen skall disponeras 
av personer som respektive parti utsett, som kan vara dess gruppledare, politisk sekreterare, 
fullmäktige- eller nämndledamot. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 7:13. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-05-02. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-05-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande bifalla 
motion nr 9/2015 med hänvisning till att Kommunfullmäktige i samband med antagande av 
bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda även 
beslutat om att kommunen svarar för att tillhandahålla arbetsplats för det parti som inrättar 
tjänst som politisk sekreterare eller motsvarande. 

Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

KS § 7:29 Dnr. KS 2015/0292 

Svar på medborgarförslag nr 14/2015 - Uteg/m i trä invid 
Hackstaspåret 

Kommunstyrelsens beslut 

Bifalla medborgarförslag nr 14/2015 och beakta intentionerna i medborgarförslaget i budget 
för 2017. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2015-10-26, § 6:27 föresläs att ett utegym 
ska upprättas i Akersberga, företrädesvis i trä invid Hackstaspåret. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 7:15. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-05-03. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-04-28. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-03-17, § 2:5. 
- Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att bifalla 
medborgarförslag nr 14/2015 och beakta intentionerna i medborgarförslaget i budget för 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

2017. 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

KS § 7:30 Dnr. KS 2016/0181 

Lönesatsningen inom Socialnämnden samt Vård- och 
omsorgsnämnden i enlighet med uppdrag av översyn 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Vård- och omsorgsnämndens bruttoram höjs med 650 tkr för lönesatsning och finansiering 
sker via posten "Särskilda insatser" i resultatbudgeten för 2016. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Utökade kostnader på 1000 tkr för lönesatsning inom socialnämndens ansvarsområde 
finansieras inom nämndens tilldelade ram för 2016. 

2. Återrapportering av den särskilda lönesatsningen ska ske till Personalberedningen senast i 
augusti 2016. 

Sammanfattning 
Personalberedningen har gett ett uppdrag att föreslå en särskild lönesatsning gällande 
social förvaltningens medarbetare. Lönesatsning föreslås utifrån, dels att höja lönerna för de 
medarbetare som ligger lågt i förhållande till medianen och dels, en extra satsning utifrån 
individuell prestation, där kommunens lönekriterier används, med hänsyn taget till lönenivåer 
och marknadskrafter. Detta gynnar en framtida hållbar och önskvärd lönestruktur samt en 
ändamålsenlig lönespridning. 
Efter en analys och jämförelser med andra kommuner i länet har personalenheten kommit 
fram till att det finns medarbetare som halkat efter i lönesättningen. Förslaget är 650 tkr för 
vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde och 1000 tkr för socialnämndens ansvarsområde 
inklusive sociala avgifter, lönesatsningen som föreslås gälla från 1 juli 2016. För Österåkers 
kommun som arbetsgivare är det viktigt med en konsekvent lönepolitik och därför är det en 
förutsättning att nedanstående beslutsförslag beslutas i respektive instans. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-05-11. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 6:13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Vård- och omsorgsnämndens bruttoram höjs med 650 tkr för lönesatsning och finansiering 
sker via posten "Särskilda insatser" i resultatbudgeten för 2016. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

Forts. KS § 7:30 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
1. Utökade kostnader på 1000 tkr för lönesatsning inom socialnämndens ansvarsområde 
finansieras inom nämndens tilldelade ram för 2016. 
2. Återrapportering av den särskilda lönesatsningen ska ske till Personalberedningen senast i 
augusti 2016. 

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

Expedieras 
- Socialnämnden 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Ekonom VON och SN 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

KS §7:3 I Dnr. KS 2016/0168 

Uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda utsatta 
kommuninvånare personalarm 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Frågan om personlarm till utsatta invånare är utredd och att ansvaret att bedöma och 
besluta om personlarm är ett beslut för polisen. 

2. Anmäla ärendet till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
En motion lades fram under 2014 där motionären föreslog att kommunen ska erbjuda 
trygghetslarm till utsatta kvinnor. Efter att frågan behandlats i Kommunstyrelsen beslutade 
Kommunfullmäktige om ett nytt uppdrag att utreda om utsatta invånare kan erbjudas 
personlarm. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-05-11, § 7:16. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-04-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att frågan om 
personlarm till utsatta invånare är utredd och att ansvaret att bedöma och besluta om 
personlarm är ett beslut för polisen. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att anmäla ärendet till Kommunfullmäktige. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

KS § 7:32 Dnr. KS 2014/0251 

Valärende - ledamot i Tillgänglighetsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Per Albinsson (C) entledigas som ledamot i Tillgänglighetsrådet. 

2. Maria Prenborn (C) väljs till ledamot i Tillgänglighetsrådet. 

Sammanfattning 
Ny ledamot i Tillgänglighetsrådet efter Per Albinsson (CL) ska väljas. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) redogör för förslaget. 

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

Expedieras 
- Ordföranden i Tillgänglighetsrådet 
- De valda 
- Kansliet 

Justerandes signaturer : Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-05-25 

KS § 7:33 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-

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. 
1'iden 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 pä kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden 
börjar löpa från det datum då sökanden fatt del av beslutet. 

- Sammanställning av delegationsbeslut fattade inom Väg- och trafikenheten under perioden 
2016-03-23-2016-05-09. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

16, § 16:5). 
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Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

Meddelanden och informadon 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 2016-04-19 - 2016-05-15. 

- Kallelse och protokoll, AB Vårljus, 2016-03-09. 
- Protokoll, Norrvatten, 2016-04-06. 
- Skolnämndens månadsuppföljning för mars 2016, protokollsutdrag från SKN 2016-04-02, § 
3:4. 
- Produktionsstyrelsens ekonomiska uppföljning per den 31 mar s2016, protokollsutdrag från 
PS 2016-04-21, §4:3. 
- Socialnämndens månadsuppföljning per februari och mars 2016, protokollsutdrag från SN 
2016-04-21,§4:4. 
- Arkivansvarig Socialnämnden, protokollsutdrag från Socialnämnden 2016-04-21, § 4:8. 
- Brev frän Kommunala pensionärsrådet avseende jourmottagningen. 2016-04-25. 
- Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning per mars 2016, protokollsutdrag från 
VON 2016-04-26, §4:3. 
- Arkivansvarig Vård- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag från VON 2016-04-26, § 4:9. 
- Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning per mars 2016, KFN 2016-04-28, § 3:3. 
- Cirkulär 16:17, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2016 - 2019. 2016-04-28. 
- Cirkulär 16:18, SKL, Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016, § 2016-04-29. 
- Cirkulär 16:27, SKL, Vägledning för erhållande av statsbidrag för ökat bostadsbyggande. 
2016-04-29. 
- Cirkulär 16:25, SKL, Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i 
arbetslivet, 2016-05-02. 
- Cirkulär 16:15, SKL, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. 
- HÖK 16 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 2016-05-04. 
- Cirkulär 16:21, SKL, Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 
utbildnings- och introduktionsanställning — BUI. 2016-05-04. 
- Cirkulär 16:22, SKL, Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA. 2016-05-04. 
- Cirkulär 16:23, SKL, Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor 
till AB. 2016-05-04. 
- Cirkulär 16:24, SKL, Lön och anställningsvillkor för personlig assistans och anhörigvård -
PAN16 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 2016-05-04. 
- Brev angående anställningsstopp inom Österåkers kommuns äldreomsorg. 2016-05-10. 
- Cirkulär 16:19, SKL, Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för traineejobb. 2016-
05-11. 
- Cirkulär 16:20, SKL, Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktion - BAL 16. 2016-05-11 

Forts. 

Justerandes signaturer /ta= Utdragsbestyrkande 
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- Cirkulär 16:28, SKL, Försöksverksamhet med tidsbegränsad anställning enligt skollagen. 
2016-05-11. 
- Postlistor för vecka 16 - 19/2016. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ACF= Utdragsbestyrkande 
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KS §7:35 Dnr. KS 2016/0053 

Kommundirektören informerar 

- Genomgång av resultatet av medarbctarundersökningen. 

Expedieras 
- Kansliet 

justerandes signaturer » ,/N Utdragsbestyrkande 


