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Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X 
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 
M Johan Boström X 
M Hampe Klein X 
L Jenny Nordström X 
C Michaela Haga X 

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

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

Ersättare Tjänstgörande §§ 
M Conny Söderström X 
M Christina Funhammar X 
M Kenneth Netterström -

ÖP Lennart Berneklint X 
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 
Kristina Eineborg Näringslivs- och utvecklingsdirektör 
Helena Cronberg Kommunikationschef 
David Lanthen Tf. Planchef 
Kristina Eriksson Miljöstrateg 
Charlotte Hedlund Översiktsplanerare 
Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 
Johanna And Politisk sekreterare (L) 
Lennart Ljungqvist Adjungerad (SD) 
Fredrik Zethrasus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §4:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

Ärende 
1'ill sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar. 

Ärende som tillkommer 
Nytt ärende "Riktlinjer för namnberedning i Österåkers kommun" blir nummer 34 på 
dagordningen, nytt ärende " Komplettering till tidigare antagna Riktlinjer för 
flyktingsverksamhet och dess finansiering - Säkerställa åldern på ensamkommande 
minderåriga asylsökande" blir nummer 35 på dagordningen och nytt ärende "Hyres- och 
serviceavtal Ljusterö Torg" blir nummer 36 på dagordningen. 

Tidigare ärende 34 blir nummer 35, osv. 

Ändring av rubrik 
Ärende 17 på dagordningen "Rapportering av flyktingverksamhet per februari 2016" får ny 
rubrik "Rapportering av flyktingverksamhet per februari 2016 samt beslut om ökad brutto-
och intäktsram för Socialnämnden". 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast 
måndagen den 4 april, kl. 10.00, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast måndagen den 4 april, kl. 10.00, kommunkansliet. 

Information 
- Kristina Eineborg, näringslivs- och utvecklingsdirektör, informerar från resan ull mässan 
MIPIM i Cannes 15-18 mars. 

- Charlotte Hedlund, översiktsplanerare, informerar om det fortsatta arbetet med 
översiktsplanen. 

- Kristina Eriksson, miljöstrateg, informerar om förslaget till nya lokala miljömål för 
Österåkers kommun 2015 - 2018. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:3 Dnr. KS 2016/0055 

Uppdrag för Detaljplan för Slussholmen och del av Ekbacken 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen far i uppdrag att upprätta detaljplan för Slussholmen och del 
av Ekbacken. 

Sammanfattning 
Damm- och slussaläggningen vid Slussholmen i Åkers kanal är i stort behov av renovering och 
förbättrad reglering. Nya anläggningar och en upprustning av hela Slussholmen föreslås, men 
dessa är inte möjliggörda i gällande plan varpå en ny detaljplan krävs. Därutöver utreds 
möjligheten till en utomhusscen med tillhörande omklädningsrum på Ekbackens 
friluftsområde, vilket inte är möjligt i gällande plan. Därför föreslås en detaljplan uppdelad i 
två delområden: ett vid Slussholmen och ett inom del av Ekbacken. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 3:5. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Slussholmen och del 
av Ekbacken. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsfön-altningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:4 Dnr. KS 2016/0068 

God ekologisk status i Smedbyån 

Kommunstyrelsens beslut 

Ställa sig positiv till projektet för god ekologisk status i Smedbyån men hänskjuter slutligt 
beslut till budgetprocess för år 2017. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-23 att Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppnå en 
god ekologisk status genom riktade insatser för mark och vattenmiljöåtgärder. I samband med 
beslutet har en projektplan utarbetats med riktade åtgärder i Smedbyån. Projektplanen 
beskriver bl.a. åtgärder, angreppssätt och budget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 3:7. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
ställa sig positiv till projektet för god ekologisk status i Smedbyån men hänskjuter slutligt 
beslut till budgetprocess för ar 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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G Österåker 

KS §4:5 Dnr. KS 2012/0428 

Lokala miljömål för Österåkers kommun 2015 - 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet lokala miljömål för Österåkers kommun 2015-2018 återremitteras till 
Samhällsbyggnads förvaltningen. 

Sammanfattning 
] .okala miljömål samt förslag pä åtgärder för att nå målen har tagits fram av miljöstrategen i 
enlighet med uppdraget till Samhällsbyggnads förvaltningen och Kommunstyrelsen från 
Kommunfullmäktige. Till uppdraget hör också att lämna förslag på hur genomförandet av 
miljömålsarbetet ska se ut. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 3:8. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Haga (C) yrkar på återremiss med hänvisning till att det är angeläget att vi försöker 
nå en samsyn i arbetet med de nya miljömålen. Det är ett viktigt styrdokument för kommunen 
och en bred politisk enighet kring miljö frågorna är att föredra. 

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

Expedieras 
- Sa mh ällsbyggnad s förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:6 Dnr. KS 2015/0300 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att bifalla 
motion nr 24/2015 med hänvisning dll att ett utökat erfarenhetsutbyte för miljö- och 
hållbarhetsfrågor är positivt och att kommunen bedöms kunna dra nytta av att få information 
och inspiradon från andra kommuners miljö- och hållbarhetsarbete. 

Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:7 Dnr. KS 2015/0351 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

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

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

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

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

Expedieras 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

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

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas 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 -

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

/^r 
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KS § 4:8 Dnr. KS 2015/0289 

Svar på medborgarförslag nr 13/2015 - B/gg cykelställ vid hållplats 
Högbackavägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Bifalla medborgarförslag nr 13/2015 om cykelparkering vid busshållplats Högbackavägen med 
hänvisning till Samhällsbyggnads förvaltningens arbete med cykelparkeringsfrågor. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 13/2015 anser att det finns ett stort behov av cykelparkering vid 
busshållplatsen Högbackavägen. Samhällsbyggnads förvaltningen har under sommaren 2015 
gjort en inventering av var det finns behov av fler eller helt nya cykelparkeringar i kommunen. 
Inventeringen visade att det finns stora behov av cykelparkeringar vid målpunkter såsom 
busshållplatser och vid Roslagsbanans stationer. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 3:11. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-03-08. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att bifalla 
medborgarförslag nr 13/2015 om cykelparkering vid busshållplats Högbackavägen med 
hänvisning till Samhällsbyggnads förvaltningens arbete med cykelparkeringsfrågor. 

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 § 4:9 Dnr. KS 2015/0331 

Svar på medborgarförslag nr 15/2015 - Belysning till gång- och 
cykelvägen mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Bifalla medborgarförslag nr 15/2015 med hänvisning till att det är en trygghetshöj ande åtgärd 
som kommer öka användandet av gång- och cykelvägen och att åtgärden genomförs år 2017 
och beaktas i budget för 2017. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 15/2015 föreslår att den befintliga gång- och cykelvägen mellan 
Sörgårdsvägen och Orkidévägen belyses för att öka tryggheten. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 3:12. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-03-08. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att bifalla 
medborgarförslag nr 15/2015 med hänvisning till att det är en trygghetshöj ande åtgärd som 
kommer öka användandet av gång- och cykelvägen och att åtgärden genomförs år 2017 och 
beaktas i budget för 2017. 

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 §4:10 Dnr. KS 2015/0397 

Svar på medborgarförslag nr 18/2015 - Trafiken måste kunna flyta 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslag nr 18/2015 anses besvarat med hänvisning till pågående arbete med 
framkomlighetsåtgärder pä väg 276 samt pågående arbete med en kommunövergripande 
transportstrategi som ska beskriva transportplaneringens inriktning i kommunen. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 18/2015 vill att trafiken i kommunen ska flyta under morgon och sena 
eftermiddagar samt att infrastrukturen bör komma till innan nya bostadsområden byggs. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 3:13. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
medborgarförslag nr 18/2015 anses besvarat med hänvisning till pågående arbete med 
framkomlighetsåtgärder på väg 276 samt pågående arbete med en kommunövergripande 
transportstrategi som ska beskriva transportplaneringens inriktning i kommunen. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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KS §4:1 I Dnr. KS 2016/0121 

Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Verksamhetsberättelsen för Kommunstyrelsen 2015 noteras till protokollet. 

2. Komplettera rubriken Viktiga händelser med informationen att Krisledningsnämnden har 
haft en utbildning och ett sammanträde samt att Beredskapsutskottet har inrättats och har haft 
ett sammanträde. 

Särskilt yttrande 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande. 
Vid dagens kommunstyrelsesammanträde har vi påtalat det faktum att en de största 
händelserna, och den mest omstridda under 2015, flytten av elever och personal från 
Hackstaskolan till Särskolan inte finns redovisad i Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse. 
Frågan behandlades vid flera protokollförda sammanträden under 2015 och föranledde till och 
med ett extra kommunstyrelsesammanträde den 17/6. En samlad opposition har kraftfullt 
protesterat mot hanteringen av ärendet. 
Då det utan tvekan är en av årets stora händelser föreslog vi vid dagens sammanträde i 
Kommunstyrelsen att verksamhetsberättelsen och årsberättelsen skall korrigeras, så att flytten 
av personal och elever från Hackstaskolan till Särskolan, som sig bör, tas med i 
verksamhetsberättelsen. Tyvärr yrkade alliansens företrädare nej till värt förslag och vi 
tvingades till omröstning, som vi förlorade. Därför saknar nu Kommunstyrelsens 
verksamhetsberättelse en notering om en av årets största händelser och det är enligt vår 
uppfattning både uppseendeväckande och anmärkningsvärt 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens hade 2015 en budgetram på -171 000 tkr, varav -105 180 tkr återfinns 
inom samhällsbyggnads förvaltningens delar. Utfallet för året är -168 456 för hela 
kommunstyrelsen vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om 2 544 tkr. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisar ett överskott jämfört med budget på 2 176 tkr 
och kommunstyrelsens övriga delar ett budgetöverskott om 368 tkr. 
Investeringsramen för 2015 var -90 550 tkr varav -87 550 tkr avser investeringar inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I bokslutet redovisas en positiv budgetavvikelse avseende 
investeringar om 863 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2016-03-09. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:3. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 4:11 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2015 noteras till protokollet. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på tillägg innebärande att under rubriken viktiga händelser 
saknas uppgifter och föreslås kompletteras med följande; 
1. Krisledningsnämnden har haft en utbildning och ett sammanträde. 
2. Beredskapsutskottet har inrättats och har haft ett sammanträde. 
3. Förflyttning av personal och elever från Hackstaskolan till Söraskolan. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om 
att komplettera rubriken viktiga händelser med uppgiften om förflyttning av personal och 
elever från Hackstaskolan till Söraskolan och finner att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande att komplettera rubriken viktiga händelser med uppgiften om förflyttning av personal 
och elever från Hackstaskolan har flyttats till Söraskolan röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande och Ann-Christine Furustrands (S) två tillägg innebärande att komplettera rubriken 
Vikliga händelser med att Krisledningsnämnden har haft en utbildning och ett sammanträde 
samt att Beredskapsutskottet har inrättats och har haft ett sammanträde och finner att så är 
fallet. 

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-03-21, §4:1 I 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

I<D Arne Ekstrand X X 

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

s Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson - Peter L. X 

MP Michael Solandet- 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 -

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

trcr 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:12 Dnr. KS 2016/0121 

Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Verksamhetsberättelsen för Kommunfullmäktige m.m. 2015 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige m.m. redovisar för 2015 ett utfall om -10 621 tkr vilket motsvarar en 
negativ budgetavvikelse med -101 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2016-03-09. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att verksamhetsberättelsen för Kommunfullmäktige m.m. 2015 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:13 Dnr. KS 2016/0121 

O .. 

Årsredovisning för Österåkers kommun 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna årsredovisning 2015 för Österåkers kommun. 

2. Komplettera rubriken Viktiga händelser med informationen att Krisledningsnämnden har haft 
en utbildning och ett sammanträde samt att Beredskapsutskottet har inrättats och har haft ett 
sammanträde. 

Särskilt yttrande 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande. 
Vid dagens kommunstyrelsesammanträde har vi påtalat det faktum att en de största 
händelserna, och den mest omstridda under 2015, flytten av elever och personal från 
Hackstaskolan till Särskolan inte finns redovisad i Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse, 
eller i årsberättelsen för Österåkers kommun. Frågan behandlades vid flera protokollförda 
sammanträden i Kommunstyrelsen under 2015 och föranledde till och med ett extra 
Kommunstyrelsesammanträde den 17/6. En samlad opposition har kraftfullt protesterat mot 
hanteringen av ärendet. 
Då det utan tvekan är en av årets stora händelser föreslog vi vid dagens sammanträde i 
Kommunstyrelsen att verksamhetsberättelsen och årsberättelsen skall korrigeras, så att flytten 
av personal och elever från Hackstaskolan till Särskolan, som sig bör, tas med i 
verksamhetsberättelsen. Tyvärr yrkade alliansens företrädare nej till vårt förslag och vi 
tvingades till omröstning, som vi förlorade. Därför saknar nu Kommunstyrelsens 
verksamhetsberättelse en notering om en av årets största händelser och det är enligt vår 
uppfattning både uppseendeväckande och anmärkningsvärt 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har i enlighet med Lagen om kommunal redovisning sammanställt 
årsredovisning för Österåkers kommun avseende är 2015. Denna innehåller förutom bokslut 
för nämnderna också en sammanställd redovisning där ägda delar av Armada 
Fastighets AB respektive Roslagsvatten AB ingår. 
Resultatet för Österåkers kommun 2015 är 76,8 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än budgeterat. 
Resultat vid avstämning mot balanskravet är därmed positivt. Detta möjliggör maximal 
reservering för framtida pensionskostnader om 28,7 mnkr samt maximal avsättning till 
resultatutjämningsreserv om 28,7 mnkr. Resultatet i den sammanställda resultaträkningen, där 
ägda delar av respektive bolag ingår, uppgår till 98,4 mnkr. 

Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

Forts. KS § 4:13 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-03-11. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att godkänna årsredovisning 2015 för Österåkers kommun. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på tillägg innebärande att under rubriken viktiga händelser 
saknas uppgifter och föreslås kompletteras med följande; 
1. Krisledningsnämnden har haft en utbildning och ett sammanträde. 
2. Beredskapsutskottet har inrättats och har haft ett sammanträde. 
3. Förflyttning av personal och elever från Hackstaskolan har flyttats till Söraskolan. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om 
att komplettera rubriken vikdga händelser med uppgiften om förflyttning av personal och 
elever från Hackstaskolan till Söraskolan och finner att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Chrisdne Furustrands (S) 
yrkande att komplettera rubriken viktiga händelser med uppgiften om förflyttning av personal 
och elever från Hackstaskolan har flyttats till Söraskolan röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande och Ann-Christine Furustrands (S) två tillägg innebärande att komplettera rubriken 
Viktiga händelser med att Krisledningsnämnden har haft en utbildning och ett sammanträde 
samt att Beredskapsutskottet har inrättats och har haft ett sammanträde och finner att så är 
fallet. 

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-03-21, §4:13 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

ICD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger J ohansson - Peter I,. X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez - (onas J. X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström -

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

h~t? 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:14 Dnr. KS 2016/01 10 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2016 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med februari månad en positiv budgetavvikelse om 7 629 
tkr, varav 4 753 tkr återfinns inom samhällsbyggnads förvaltningens delar. Bokslutsprognosen 
visar en positiv budgetavvikelse om 300 tkr vilket i sin helhet återfinns inom 
samhällsbyggnads förvaltningens delar. Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen 
redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om -2 360 tkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-03-14. 

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

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

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:15 Dnr. KS 2016/01 10 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges m.m. ekonomiska uppföljning per februari 2016 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med februari månad visar en 
budgetawikelse om 133 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-03-14. 

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

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

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

Justerandes signaturer ncf Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:16 Dnr. KS 2016/01 10 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

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

2. Bevilja bidrag till Österåkers konstförening på 350 tkr för merkostnad avseende restaurang 
av Länsmansgården (huvudbyggnad). 

3. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 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 året. Fokus ska läggas 
på en säkrare prognos och analys samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt 
upprätthålla en god ekonomisk hushållning. 
Resultatbudgeten för 2016 uppgår till 35,6 Mkr. Bokslutsprognosen per februari månad visar 
en positiv avvikelse om 14 Mkr jämfört med budget 2016. 
Vid nästa månadsuppföljning kommer bokslutsprognoserna från olika förvaltningar att 
analyseras djupare inför l:a kvartalet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-03-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per februari månad 2016 noteras till 
protokollet. 
2. Bevilja bidrag till Österåkers konstförening på 350 tkr för merkostnad avseende restaurang 
av Länsmansgården (huvudbyggnad). 
3. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2016. 

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

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

Justerandes signaturer >A IJtdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:17 Dnr. KS 2016/0105 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Rapport om flyktingverksamheten per februari månad 2016 noteras till protokollet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-03-14. 

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

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

Expedieras 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer p] - Utdragsbestyrkande 
nGf 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:18 Dnr. KS 2015/01 II 

Svar på medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå medborgarförslag nr 5/2015 med hänvisning till att det för närvarande inte är lämpligt 
att anlägga konstgräs pä de föreslagna områdena. 

Sammanfattning 
I medborgarförslag nr 5/2015 föreslås att konstgräsplaner anläggs pä ett antal specificerade 
platser i östra Åkersberga. Samhällsbyggnads förvaltningen bedömer att det för närvarande inte 
är lämpligt att anlägga konstgräsplaner pä dessa platser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:6. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-18. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-02-04, § 1:7. 
- Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2016-01 -07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att avslå 
medborgarförslag nr 5/2015 med hänvisning till att det för närvarande inte är lämpligt att 
anlägga konstgräs på de föreslagna områdena. 

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 

. • O 

Östra Åkersberga 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:19 Dnr. KS 2015/0130 

Svar på medborgarförslag nr 6/2015 - Angående säkerhet på 
offentliga platser samt information därav 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 6/2015 besvarat med hänvisning till att det finns ett uppdrag från 
Kommunstyrelsen att ta fram en strategi mot religiös och annan extremism som ska redovisas 
till Kommunstyrelsen senast före sommaren 2016. 

Sammanfattning 
Med anledning av en händelse i Akersberga Centrum den 7 mars 2015, där en man 
misshandlades under en flygbladsutdelning, har det inkommit ett medborgarförslag till 
Österåkers kommun. Förslaget är att se över rutiner kring säkerheten på offentliga platser, 
tydliggöra lagar och regler för ordningsvakter och annan säkerhetspersonal samt tydliggöra 
information, kontaktuppgifter samt länkar kring trygghet och säkerhet pä hemsidan. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:7. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-10-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 6/2015 besvarat med hänvisning till att det finns ett uppdrag från 
Kommunstyrelsen att ta fram en strategi mot religiös och annan extremism som ska redovisas 
till Kommunstyrelsen senast före sommaren 2016. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:20 Dnr. KS 2015/0179 

Svar på medborgarförslag nr 8/2015 - Österåkers kommun köper 
in fastigheten Norrö 2:61, även kallad Domarringen, för att skydda 
de lämningar som finns på denna fastighet 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 8/2015 besvarat med hänvisning till det särskilda uppdraget i 
budgeten för 2016 till Kommunstyrelsen att se över möjligheten för inköp av Domarringen på 
Norrö (Norrö 2:61) till lägsta möjliga pris i samband med detaljplaneläggning. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 8/2015 föreslår att Österåkers kommun köper in fastigheten Norrö 2:61, 
även kallad Domarringen, för att skydda de lämningar som finns pä denna fastighet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:8. 
- Michaela Fletchers (M) ord förande förslag daterat 2016-02-22. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-16. 
- Protokollsutdrag frän Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-02-04, § 1:8. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-05. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens PM daterat 2015-10-02. 
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-23, § 8:3. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 8/2015 besvarat med hänvisning till det särskilda uppdraget i budgeten 
för 2016 till Kommunstyrelsen att se över möjligheten för inköp av Domarringen pä Norrö 
(Norrö 2:61) till lägsta möjliga pris i samband med detaljplaneläggning. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till medborgar förslaget. 
Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande. 

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

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 
Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstninglista med 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

Forts. KS § 4:20 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ^^^_.Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-03-21, §4:20 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

I<D Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger 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 -

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -

H~Cr 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:21 Dnr. KS 2015/0184 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

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

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

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

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

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



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, 1 :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 I-ennkvist Manriquez - Jonas J. X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström -

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

htr 



0 Österåker 
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 frän 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 
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 sa är fallet. 

Expedieras 
- Skolförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:24 Dnr. KS 2015/0235 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

Förslag till beslut 
Michaela Fletchcr (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 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:25 Dnr. KS 2015/0238 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

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

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

Justerandes signaturer ^ ̂  y> — Utdragsbestyrkande 



ö 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 



0 Österåker 
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: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 - 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 -

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

ftzr 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

ö Österåker 

KS §4:26 Dnr. KS 2015/0286 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:27 Dnr. KS 2016/0077 

Ny ersättning hemtjänst Ljusterö och glesbygdzon 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

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

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

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

Forts. KS § 4:27 

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:28 Dnr. KS 2015/0408 

Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i 
Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp 
med egenvård 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta överenskommelsen mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om 
samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård i enlighet med 
rekommendationen från Kommunerna i Stockholms län (KS].). 

Sammanfattning 
Det finns sedan 2011 en överenskommelse i länet som reglerar ansvaret för egenvård när 
individen behöver praktisk hjälp. Behov av att revidera och ta fram förslag på en ny 
överenskommelse har konstaterats hos bägge huvudmännen och beror bland annat på 
ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:23 samt SOSFS 2011:10 samt Skolverkets 
skrivelse från 2014 kring egenvård, riktad till förskolan och skolan. 

I förslaget till ny överenskommelse tydliggörs samverkan när det gäller egenvård som 
legitimerad personal inom landstings finansierad verksamhet bedömt att den enskilde kan 
utföra men den enskilde behöver stöd från kommunalt finansierad verksamhet för att utföra. 

Skolnämnden och Vård- och omsorgsnämnden i Österåkers kommun ställer sig bada bakom 
rekommendationen från KSL. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:16. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-02. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2016-02-09, § 1:7, 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-13. 
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2015-10-27, § 9:8. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anta 
överenskommelsen mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om 
samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård i enlighet med 
rekommendationen från Kommunerna i Stockholms län (KSL). 

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

Forts. KS § 4:28 

Expedieras 
- K SL 
- Skolförvaltningen 
- Socialförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:30 Dnr. KS 2016/0106 

Uppdrag gällande drift av insatsen personlig assistans i egen regi 
samt revidering av Styrmodellsprinciper för beställare- och 
utförarorganisation i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta tillägg till Styrmodellsprinciper för beställare- och utförarorganisation i Österåkers 
kommun jämte tillämpningsanvisningar, i syfte att förtydliga Kommunstyrelsens roll och 
funktion vid framtida beslutsfattande i ärenden som gäller fråga huruvida Österåkers kommun 
ska bedriva viss verksamhet i egen-regi eller ej, i enlighet med förvaltningen tjänsteudåtände, 
daterat 2016-02-23. 

Sammanfattning 
Personlig assistans är ett stöd som kan beviljas för personer med funktionsnedsättning som 
behöver hjälp för att tillgodose grundläggande behov. Insatsen kan baseras på 
Socialförsäkringsbalken, Socialtjänstlagen eller på Lagen om stöd och service för vissa 
funktionsnedsatta. 
I Österåkers kommun finns flera utförare inom denna insats, varav Produktionsstyrelsen är 
en. 
Utöver de kunder som valt den kommunala driften för personlig assistans, har 
Produktionsstyrelsen en separat beställning om att vid ordinarie personals frånvaro 
vikariebemanna även för privata utförare, om deras kunder så önskar. 
Produktionsförvaltningen verksamhet inom insatsen personlig assistans har under längre tid 
genererat ett underskott. De åtgärder vilka förvaltningen vidtagit har inte nått önskad 
ekonomisk effekt, varför Produktionsstyrelsen beslutat om att hos Kommunstyrelsen anhålla 
om en utredning av förutsättningarna för att upphöra med aktuell verksamhet inom egen regi 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:19. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-03-03. 
- Protokollsutdrag från Produktionsstyrelsens sammanträde 2016-02-25, § 2:5. 
- Produktions förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-22. 

Jäv 
Arne Ekstrand (KD) anmäler jäv och lämnar lokalen. Lennart Berneklint (ÖP) ersätter Arne 
Ekstrand (KD) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anta 
tillägg till Styrmodellsprinciper för beställare- och utförarorganisation i Österåkers kommun 
jämte tillämpningsanvisningar, i syfte att förtydliga Kommunstyrelsens roll och funktion vid 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande /ter 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

Forts. KS § 4:30 

framtida beslutsfattande i ärenden som gäller fråga huruvida Österåkers kommun ska bedriva 
viss verksamhet i egen-regi eller ej, i enlighet med förvaltningen tjänsteutlåtande, daterat 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Produktionsförvaltningen 
- Kansliet 

2016-02-23. 

Justerandes signaturer 

fitr 
Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:3 I Dnr. KS 2015/0402 

Strategi för motverkande av våldsbejakande extremism 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta Strategi för motverkande av våldsbejakande extremism. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

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

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

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

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

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Trygghetssamordnaren 
- Trygg i Österåker 

Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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KS § 4:32 Dnr. KS 2016/0081 

Komplettering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta kompletteringar av Kommunstyrelsens delegationsordning enligt förvaltningens 
tjänsteutlåtande 2016-02-16, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Till följd av ny taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplaner behöver rätten att fatta beslut 
om grävtillstånd delegeras till ansvarig tjänsteman på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:21. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anta 
kompletteringar av Kommunstyrelsens delegationsordning enligt förvaltningens 
tjänsteutlåtande 2016-02-16, bilaga 1. 

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

Expedieras 
Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:33 Dnr. KS 2014/0251 

Valärende - ledamot i Skärgårdsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 

Joakim Ekelund (C) väljs till ledamot i Skärgårdsrådet. 

Sammanfattning 
Ny ledamot till Skärgårdsrådet efter Thomas Brottman (C) ska väljas. 

Beslutsunderlag 

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

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

Expedieras 
- Ordföranden i Skärgårdsrådet 
- De valda 
- Kansliet 

Justerandes signaturer . Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:34 Dnr. KS 2016/0091 

Riktlinjer för namnberedning i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa förvaltningens förslag till riktlinjer och att tidigare tagna processer och 
riktlinjer (Expl. Dnr 2009.55 246) ersätts i enlighet med bilaga till 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2016-03-16. 

2. Upphäva beslutet 2009-08-10 KS § 142 punkt e) att Kommunstyrelsen tillsätter och 
entledigar ledamöter i namnberedningen. 

3. Tillägga i Kommunstyrelsens delegationsordning, 1.4a, att Personalberedningen får tillsätta 
och entlediga ledamöter i namnberedningen. 

4. Upphäva beslutet 2009-08-10 KS § 142 punkt d) som föreskriver att namnberedningen ska 
bestå av 4 ledamöter. 

5. Namnberedningen ska fortsättningsvis ska bestå av 3 ledamöter. 

6. Upphäva beslutet 2009-08-10 KS § 142 punkt h) att ännu inte beslutade namn ska 
benämnas "Arbetsnamn: namn... i all dokumentation ull dess namnet beslutas i 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnads förvaltningen, Österåkers namnberedning, har arbetat fram nya riktlinjer vid 
namn- och adressättning. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar 
1. Fastställa förvaltningens förslag till riktlinjer och att tidigare tagna processer och 
riktlinjer (Expl. Dnr 2009.55 246) ersätts i enlighet med bilaga till 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande, 2016-03-16. 
2. Upphäva beslutet 2009-08-10 KS § 142 punkt e) att Kommunstyrelsen tillsätter och 
entledigar ledamöter i namnberedningen. 
3. Tillägga i Kommunstyrelsens delegationsordning, 1.4a, att Personalberedningen får tillsätta 
och entlediga ledamöter i namnberedningen. 
4. Upphäva beslutet 2009-08-10 KS § 142 punkt d) som föreskriver att namnberedningen ska 
bestå av 4 ledamöter. 
5. Namnberedningen ska fortsättningsvis ska bestå av 3 ledamöter. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

Forts. KS § 4:34 

6. Upphäva beslutet 2009-08-10 KS § 142 punkt h) att ännu inte beslutade namn ska 
benämnas "Arbetsnamn: namn... i all dokumentation till dess namnet beslutas i 
Kommunstyrelsen. 

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

Expedieras 
- Personalberedningen 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:35 Dnr. KS 2015/0417 

Komplettering till tidigare antagna Riktlinjer för flyktingsverksamhet 
och dess finansiering - Säkerställa åldern på ensamkommande 
minderåriga asylsökande 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras. 

Sammanfattning 
Kompletteringen till tidigare antagna riktlinjer syftar till att de ensamkommande minderåriga 
asylsökande som anvisas Österåkers kommun de facto ska vara under 18 år. 

Beslutsunderlag 
Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-03-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar pä återremiss av ärendet. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:36 Dnr. KS 2016/0036 

Hyres- och serviceavtal Ljusterö Torg 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra åt kommundirektören att teckna hyres- och serviceavtal med Förvaltnings AB 
Ljusterö Torg från och med 2016-04-01 t.o.m. 2018-03-31. Den totala kostnaden för bägge 
avtalen får högst uppgå till 600 tkr per år. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut uppdragit åt Kommunstyrelsen att teckna 
hyresavtal med Förvaltnings AB Ljusterö Torg som ska fungera som informationspunkt under 
två år. En utvärdering ska ske senast juni 2017. För uppdraget är det avsatt 600 t kr per år 
under hyresperioden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2016-03-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
uppdra åt kommundirektören att teckna hyres- och serviceavtal med Förvaltnings AB 
Ljusterö Torg från och med 2016-04-01 t.o.m. 2018-03-31. Den totala kostnaden för bägge 
avtalen får högst uppgå till 600 tkr per år. 

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

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kansliet 

Justerandes signaturer i(T A Z> Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
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KS § 4:37 Dnr. KS 2016/0052 

Redovisning av delegationsbeslut 

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

Delegationsbeslut avseende vägnamn av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher för 
perioden 2012-12-14 - 2015-11 -02. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:38 Dnr. KS 2016/0053 

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt 
redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos 
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet. 

Anmälan av meddelanden och informadon som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2016-02-09 - 2016-2016-03-13. 

- Protokollsutdrag, Produktionsstyrelsens sammanträde 2015-12-10, § 9:4. Ekonomisk 
uppföljning per den 31 oktober 2015. 
- Sammanträdesprotokoll, AB Vårljus, 2015-12-02. 
- Minnesanteckningar, Tillgänglighetsrådet, 2016-02-02. 
- Cirkulär 16:4, Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m. — HÖK 11 — med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård. 2016-
02-09. 
- Sammanträdesprotokoll, Norrvatten. 2016-02-10. 
- Protokollsutdrag, Storstockholms brandförsvar, Årsredovisning 2015. 2016-02-15. 
- Länsstyrelsen i Stockholm, Publicerade förordningar om mottagande/anvisningar nyanlända 
- nya länkar. 2016-02-18. 
- Remiss, Norrtälje kommun, Avfallsplan 2016-2019. 2016-02-18. 
- Remiss, SL, Inför trafikförändringar, SL-trafiken 2016/2017 (117). 2016-02-19. 
- Cirkulär 16:6, SKL, Ny metod att föreslå internränta för år 2017. 2016-02-22. 
- Skrivelse, Migrationsverket, Ensamkommande barn, Begäran om jämnare könsfördelning. 
2016-02-22. 
- Remiss, Havs- och vattenmyndigheten, Förslag till ändring av Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:4). 2016-02-23. 
- Cirkulär 16:8, SKL, Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på 
kommunala anläggningar. 2016-02-23. 
- Länsstyrelsen i Stockholm, Anmälan om vattenverksamhet, Ekbacken 4:1, Ekbacken 4:9. 
2016-02-25. 
- Rekommendation, KSL, Reviderat avta. För Gymnasieantagningen Stockholms Läns 
tjänster. 2016-02-25. 
- Rekommendation, KSL, Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 
juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län 
angående omhändertagande av avlidna. 2106-02-25. 
- Arbetsförmedlingen, Årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016. 2016-02-26. 
- Cirkulär 16:7, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2016 -2019. 2016-02-26. 
- Remiss, Trafikverket, Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till 
vägarnas trafiksäkerhetsstandard. 2016-03-01. 
- Vad tycker du om avfalls- och slamtaxan? Roslagsvatten. 2016-03-02. 
- Länsstyrelsen i Stockholm, Sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter 
inom Stockholms län. 2016-03-07. 

Forts. 

Justerandes signaturer -—— Utdragsbestyrkande 
' " nc-T' 
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Forts. KS 4:38 

- Utdrag ur Produktionsstyrelsens protokoll, 2016-02-25,§ 2:4. Budget och verksamhetsplan 
2016. 
- Utdrag ur Socialnämndens protokoll, 2016-02-25, § 2:8. Verksamhetsplan 2017-2018, budget 
2016. 
- Utdrag ur Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2016-03-01, § 2:5. Verksamhetsplan 2017-
2018, budget 2016. 
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholm, Anmälan enligt 11 kap 9 a § Miljöbalken om 
vattenverksamhet, anläggande av flytbryggor, Östanå 1:2, Österåkers kommun. 2016-03-02. 
- Ansökan om lokala trafikföreskrifter, hastighetssänkning. 2016-03-07. 
- Remiss, Miljö- och energidepartementet. Remiss av förslag till begränsningar av vissa 
användningar av kemiska växtskyddsmedel. 2016-03-07. 
- Tjänstemannaremiss, KSL och SLL, Tjänstemannaremiss - Samverkan kring personer med 
missbruk/beroende - Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i 
Stockholms län. 2016-03-08. 
- Brev, Rökfritt Sverige 2015. 2016-03-09. 
- Länsstyrelsen i Stockholm, Anmälan om vattenverksamhet, Rydbo Saltsjöbas 
fastighetsägarförening, 2016-03-10. 
- Remiss, Miljö- och energidepartementet, Remiss av delbetänkande från 
Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt 
klimatmål. 2016-03-10. 
- Cirkulär 16:10, SKL, Krav på legitimation för vikarier för sjuksköterskor frän den 1 januari 
2016. 2016-03-11. 

Postlista vecka 6 - 10. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §4:39 Dnr. KS 2016/0044 

Kommundirektören informerar 

- Under 2016 påbörjas arbetet med att inrätta ett servicecenter i Alceahuset för att underlätta 
kontakten med medborgarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


