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Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X 
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 
M Johan Boström X 
M Hampe Klein X 
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S Anas Abdullah X 

s Mats Larsson X 
RP Roger Johansson X 
MP Michael Solander X 
V Andreas Lennkvist Manriquez X 
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M Conny Söderström -
M Christina Funhammar X 
M Kenneth Netterström X 
ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 
RP Hans Hellberg X 
MP Jonas Jonsson X 

Övriga närvarande Funktion 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Katarina Freme Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 
Mohammed Khoban Budget- och kvalitetschef 

Fredrik Nestor Exploateringschef 

Maria Bengs Planchef 

Charlotte Hedlund Strategisk planeringschef 
Anna Anderman Väg- och trafikchef 

Anton Bergman Översiktsplanerare 

Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 

Fredrik Zethrasus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer . .. i'jji Utdragsbestyrkande 



U usteraKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-25 

KS § 11:1 

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 
Punkten Kommundirektören informerar utgår. 

Ärende som tillkommer 
Nytt ärende Igångsättningsbeslut - 01070 Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet blir nummer 24 på 
dagordningen. 
Nytt ärende beställning av uppförande av övertryckstält i Sjökarbyområdet blir nummer 25 på 
dagordningen. 

Tidigare nummer 24 blir nummer 26, nummer 25 blir nummer 27, osv. 

Komplettering 
Till punkten Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen anmäls 
"PM - Den nya strukturen på akutsjukvården i Stockholms landsting 2017-10-06" 

Övriga frågor 
Michaela Fletcher (M) anmäler tre frågor: 
- Ändrad sammanträdestid för Kommunstyrelsen i november. 
- Redovisning av uppdraget om ensamkommande minderåriga asylsökanden. 
- Julbord för Kommunstyrelsen. 

Justerandes signaturer \. i v /Ii/ Utdi styrkande 

>& # 
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^usieraKer 

KS § 11:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Mats Larsson (S) till justerare. Protokollet justeras senast onsdagen 
den 1 november 2017, kl. 10.00, kommun kansliet, Alceahuset, Åkersberga. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) föreslår Mats Larsson (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras i senast onsdagen den 1 november 2017, kl. 10.00, kommunkansliet, Alceahuset, 
Åkersberga. 

Information 

Justerandes signa Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-25 

U uöteraner 

KS §11:3 Dnr. KS 2017/0276 

Remissvar Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm 

Kommunstyrelsens beslut 

Tillstyrka framställan från Regeringskansliet om förändrad trängselskatt i Stockholm. 

Reservation 
Roger Johansson (RP) lämnar en skriftlig reservation 
Jag reserverar mig mot beslutet om framställan om att förändra trängselskatterna i Stockholm. 
Bakgrunden är S och M:s svek mot medborgarna. 
I tidigare valrörelser lovade de att inte införa trängselskatter. 
I en rådgivande folkomröstning röstade Österåkers medborgare med stor majoritet mot 
införande av nämnda skatt. 
Roger Johansson (RP) 

Sammanfattning 
Inom ramen för Sverigeförhandlingen har det utarbetats ett förslag om förändrad trängselskatt 
i Stockholm. Österåkers kommun tillstyrker framställan. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 8:3. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
tillstyrka framställan från Regeringskansliet om förändrad trängselskatt i Stockholm. 

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

Expedieras 
- Näringsdepartementet, Sverigeförhandlingen 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Sammantr •otokoll för Ko' styrelsen 2017-10-25 

%j kj&iw cmer 

KS §11:4 Dnr. KS 2017/0247 

Remiss Nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna remissvar till Regeringskansliet angående Nationell plan för transportsystemet 
2018-2029 enligt skrivelse från Stockholm Nordost med tillägg från Österåkers kommun i 
enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27. 

Sammanfattning 
Trafikverket har ett uppdrag att ta fram ett förslag till Nationell plan för transportsystemet 
2018-2029 och inbjuder kommuner att lämna synpunkter. Stockholm Nordost har gemensamt 
tagit fram ett remissvar enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 8:4. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
godkänna remissvar till Regeringskansliet angående Nationell plan för transportsystemet 2018-
2029 enligt skrivelse från Stockholm Nordost med tillägg från Österåkers kommun i enlighet 
med tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27. 

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

Expedieras 
- Regeringskansliet 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer . n / Utdragsbestyrkande 

. -U:\ <W-



Sammanträdesprocokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-25 

U usieraKer 

KS §11:5 Dnr. KS 2017/0248 

Remissvar Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Stockholms län 2018 - 2029 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna remissvar till Länsstyrelsen angående Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Stockholms län 2018-2029 enligt skrivelse från Stockholm Nordost med tillägg från 
Österåkers kommun i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Stockholms län har ett uppdrag att ta fram nya investeringsplaner för 
infrastrukturen 2018-2029 och inbjuder kommuner att lämna synpunkter. Stockholm Nordost 
har gemensamt tagit fram ett remissvar enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 8:5. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-09-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
godkänna remissvar till Länsstyrelsen angående Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Stockholms län 2018-2029 enligt skrivelse från Stockholm Nordost med tillägg från 
Österåkers kommun i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27. 

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

Expedieras 
- Länsstyrelsen Stockholm 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer y-jj/j: Utdr? yrkande 

\l/§. 
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usieraKer 

KS §11:6 Dnr. KS 2014/0321 

Utställning av översiktsplan för Österåkers kommun 2040 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till Översiktsplan för 
Österåkers kommun 2040. 

Röstförklaring 
Michaela Fletcher (M) lämnar en röstförklaring 
Översiktsplanens innehåll, med riktlinjer och förslag på åtgärder att arbeta vidare med, har 
utgått från de lokala miljömålen från 2016. Översiktsplanen upprepar inte innehållet i andra 
dokument (då den skulle bli allt för tung och svårläst) samt att underlagen kan komma att 
uppdateras före en ny översiktsplan tas fram. ÖP bedöms skapa förutsättningar för en 
utveckling i enlighet med målen, vilket framgår av hållbarhetsbedömningen. 
Några ex på hur miljömålen (utöver riktlinjer och åtgärder) omnämns: 
S 15, Framtidsbild 2040: Kommunen utvecklas hållbart ur ett ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv. Till 2040 har en omställning skett till ett mer hållbart samhälle utifrån 
översiktsplanens mål och de lokala miljömålen. 
S 37, Hållbart byggande: Lokala miljömål ska beaktas och följas i all planering. Miljömålen ska 
hållas aktuella, implementeras i kommunens verksamheter och uppdateras varje mandatperiod 
samt följas upp genom till exempel hållbarhetsredovisning. 
S 98 Utblick 2060: Klimatsmarta byggnader är vanligt förekommande och kommunen jobbar 
aktivt med lokala miljömål och hållbarhets frågor i den fysiska planeringen. 
Michaela Fletcher (M) 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
I översiktsplanen anges endast med två rader (på s. 7) att de lokala miljömålen är "inarbetade i 
översiktsplanen". Det vore därför en klar förbättring om de lokala miljömålen tydliggjordes i 
inledningen eller i ett eget stycke i ett viktigt dokument som översiktsplanen. Hur miljömålen 
kommer att utvecklas på sikt vet vi ej idag, men vi vet att det finns beslutade lokala miljömål 
och åtgärder kommunfullmäktige fattat beslut om. Miljömålen på lokal nivå och ambitioner 
om hållbarhet - vilket framgår av hållbarhetsrapporten - kommer delvis i konflikt med 
översiktsplanen, vilket inte tydligt framgår i översiktsplanens text. Ett exempel är frågan om 
markanvändning när jordbruksmark exploateras och olika intressekonflikter uppstår. Ett annat 
viktigt område är hur naturvärden och biologisk mångfald ska värnas i den översiktsplan som 
förväntas antas. I hållbarhetsrapporten nämns flera utmaningar på lokal nivå, och med ett 
tydligare angivande av miljömålen i översiktsplanen skulle kopplingar mellan 
översiktsplanetexten och hållbarhetstexten bli tydligare. För övrigt är det Miljöpartiets 
uppfattning att ekologisk hållbarhet oftare måste ses som en förutsättning för social och 
ekonomisk hållbarhet på sikt, snarare än att t ex ekonomisk hållbarhet måste prioriteras i 
målkonflikter. 
Michael Solander (MP) 
Forts. 

Justerandes sigr 

•J&d \lf-
Utdragsbestyrkande 



usiöifcmer 
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Forts. KS § 11:6 

Roger Johansson (RP) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi tycker att reservatet för en eventuell Röllingbyled borde markeras på kartorna 
Roger Johansson (RP) 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Roger Johanssons (RP) särskilda yttrande. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har i uppdrag (KF § 5:15 2014) att ta fram en ny översiktsplan. Ett 
förslag till översiktsplan har upprättats och det var på samråd 10 mars till 14 maj 2017. 
Förslaget har därefter reviderats och ska ställas ut för granskning. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2107-10-11, § 8:7. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-09-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen far i uppdrag att ställa ut förslag till Översiktsplan för 
Österåkers kommun 2040. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer W\ v 
Utdragsbestyrkande 

usieraKer 
Sammant rotokoll för Kc styrelsen 2017-10-25 

KS §11:7 Dnr. KS 2016/0174 

Österåkers kommuns remissvar över förslag till RUFS 2050, 
utställning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Stockholm Nordosts remissvar angående Stockholms läns landstings remiss om 
RUFS 2050 i enlighet med bilaga 1, daterad 2017-09-29. 

2. Godkänna remissvar angående Stockholms läns landstings remiss RUFS 2050 i enlighet 
med tjänsteutlåtande, daterat 2017-10-02, samt bilaga 2 med kompletterande synpunkter, 
daterad 2017-09-26. 

Sammanfattning 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, är på utställning. 
Förslaget var på samråd fram till 30 september 2016. Planen ligger till grund för såväl den 
fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 8:8. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-10-02. 

Deltar ej i beslutet 
Michael Solander (MP) deltar inte i beslutet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Godkänna Stockholm Nordosts remissvar angående Stockholms läns landstings remiss om 
RUFS 2050 i enlighet med bilaga 1, daterad 2017-09-29. 
2. Godkänna remissvar angående Stockholms läns landstings remiss RUFS 2050 i enlighet 
med tjänsteudåtande, daterat 2017-10-02, samt bilaga 2 med kompletterande synpunkter, 
daterad 2017-09-26. 

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

Expedieras 
- Stockholm läns landsting 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer .. II(// Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-25 

Österåker 

KS §11:8 Dnr. KS 2017/0258 

Tematiskt tillägg för kust och skärgård 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg för kust och 
skärgård i Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
Som en vidare utveckling av förslaget till ny översiktsplan för Österåkers kommun 2040 
föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att ett tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande 
kust och skärgård tas fram. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 8:9. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg för kust och 
skärgård i Österåkers kommun. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer , ... //// Utdr .tyrkande å 

U usteraKer 
Sammancrädesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-25 

KS §11:9 Dnr. KS 2017/0259 

Remissvar Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna remissvar angående Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun i enlighet med 
tjänsteutlåtande "Remissvar över Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun", daterat 
2017-09-25, samt bilaga 1 - remissvar, daterad 2017-09-25. 

Sammanfattning 
Vallentuna kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för kommunen. 
Översiktsplan 2040 är på samråd fram till och med den 30 oktober 2017. Översiktsplanen ska 
ange riktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön samt hur mark- och 
vattenområden och den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen lyfter bl.a. bostadsutveckling i kollektivtrafiknära lägen, ny avgrening av 
Roslagsbanan mot Arlanda, grön- och blåstruktur samt utveckling av Gillinge med bostäder 
och verksamheter. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11 § 8:10. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna remissvar angående Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun i enlighet med 
tjänsteutlåtande "Remissvar över Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun", daterat 
2017-09-25, samt bilaga 1 - remissvar, daterad 2017-09-25. 

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

Expedieras 
- Vallentuna kommun 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes sigt Utdragsbestyrkande 

11% 
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U usteraKer 

KS §11:10 Dnr. KS 2017/0195 

Planuppdrag för Runö 7:123 

Kommunstyrelsens beslut 

SamhäUsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Runö 7:123. 

Sammanfattning 
I föreslaget planuppdrag prövas en ändring av nuvarande markanvändning från småindustri till 
handel för fastigheten Runö 7:123. Planområdet är beläget invid korsningen 
Rallarvägen/Svinningevägen/Roslagsvägen. Syftet med planuppdraget är att undersöka Lidl 
ABs möjlighet att etablera sig inom fastigheten Runö 7:123. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 8:12. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-09-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Runö 7:123. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer , /j/e Utdragsbestyrkande 
-Hv i WL.. 

U usierHKer 
Sammantr otokoll för Koi styrelsen 2017-10-25 

KS §11:11 Dnr. KS 2017/0280 

Planuppdrag för Pilstugetomten västra etapp 2 och 3 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
Pilstugetomten västra etapp 2 och 3 (del av Hagby 1:5, Hagby 1:98 m.fl.). 

Sammanfattning 
Österåkers golfklubb (ÖGK) har inkommit med ansökan om planuppdrag för att möjliggöra 
en vidareutveckling av området kring flygplatsen - heliporten, mellan Pilstugetomten västra 
och Svinningevägen. Området omfattar del av Hagby 1:5, Hagby 1:98 m.fl. Önskemålet är att 
utveckla området med en blandning av bostäder och verksamheter i bottenplan. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 8:13. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-09-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
Pilstugetomten västra etapp 2 och 3 (del av Hagby 1:5, Hagby 1:98 m.fl.). 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer . j . ,7/fr ^ \M Utdragsbestyrkande 



yiusteraker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-25 

KS §11:13 Dnr. KS 2017/0292 

Revidering av avfallstaxan i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Fastställa nya avgifter för avfallshantering som de presenteras i det bilagda dokumentet 
"Taxa för tömning av hushållsavfall" 20170925-200900 med tillämpning från 1 april 2018. 

2. Delegera redaktionella ändringar till Österåkersvatten. 

Sammanfattning 
Österåker vatten har lämnat förslag en revidering av avfallstaxan som dels innebär en höjning 
av taxenivån med ca. 10 % dels en övergång från behovshämtning till abonnemangshämtning. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 8:15. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-10-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets be sluts förslag innebärande 
1. Fastställa nya avgifter för avfallshantering som de presenteras i det bilagda dokumentet 
"Taxa för tömning av hushållsavfall" 20170925-200900 med tillämpning från 1 april 2018. 
2. Delegera redaktionella ändringar till Österåkersvatten. 

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

Expedieras 
- Österåkersvatten 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kommunkansliet 
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Budget 2018 och plan 2019 - 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1 Kommunfullmäktige 
1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande. 

Exkl. revision 
Bruttokostnader 11 025 tkr 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige 
Revision 
Bruttokostnader 1 875 tkr 
Intäkter 630 tkr 

2 Kultur- och fritidsnämnden 
2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande 

Bruttokostnader 87 850 tkr 
Intäkter 7 400 der 

2.2 Pengen för Musikskola fastställs enligt bilaga 1. 

2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 9-13. 

3 Skolnämnden 
3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande 

Bruttokostnader 1 187 400 tkr 
Intäkter 91 700 tkr 

3.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 2-5. 

3.3 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem fastställs enligt bilaga 14. 

4 Vård- och omsorgsnämnden 
4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande 

Bruttokostnader 673 750 der 
Intäkter 73 500 tkr 
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4.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 6-7. 

4.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 15-16. 

5 Produktionsstyrelsen 
Investeringsbudget för 2018 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda 
investeringar fastställs enligt följande 

5.1 Investering 4 000 tkr 

5.2 Taxor och avgifter för måltidsverksamhet fastställs enligt bilaga 17. 

6 Socialnämnden 
6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande 

Bruttokostnader 153 650 tkr 
Intäkter 65 050 dtr 

6.2 Peng för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 8. 

6.3 Taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 18. 

7 Byggnadsnämnden 
7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande 

Bruttokostnader 47 350 tkr 
Varav samhällsbetalda resor exkl. adm. 20 400 tkr 
Intäkter 14 300 det 

7.2 Investeringsbudget 2018 fastställs enligt följande 

Investeringar (Trafik) 
Summa utgifter 2 500 tkr 
Summa inkomster 300 der 

7.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 19. 

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande 

Bruttokostnader 13 700 tkr 
Intäkter 5 200 der 

8. 2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 20. 
Forts. 
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9 Kommunstyrelsen 
9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2018 fastställs enligt 
följande 

Bruttokostnader 260 300 tkr 
Intäkter 94 650 tkr 

9.2 Investeringsbudget 2018 fastställs enligt bilaga 22 (kortfattad sammanställning enligt 
följande) 

Investeringar Utgifter Inkomster 
IT 3 000 tkr 

SBF 
Attraktiv offentlig plats 16 200 tkr 750 tkr 
Stadsutveckling/Trafikplan 54 800 tkr 19 600 tkr 
Gator & vägar, reinvesteringar 22 400 tkr 2 050 tkr 
Beläggningsåtgärder 6 000 tkr 
Gång och cykelvägar 12 590 tkr 700 tkr 
Kultur & fritid 5 810 tkr 
Miljöåtgärder 700 tkr 100 tkr 
Mät (digitala kartor) 2 700 tkr 
Delsumma (SBF) 121200 tkr 23 200 tkr 
Summa investeringar 124 200 tkr 23 200 tkr 

9. 3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 21. 

Övergripande nivå 
10. Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2018 fastställs. 

11. Planeringsramar för år 2019 och 2020 fastställs. 

12. Utdebitering fastställs för 2018 till 17:35 per skattekrona dvs. sänkning med 40 öre jämfört 
med år 2017. 

13. Kommunens internränta fastställs till 1,75 % för år 2018. 

14. Kommunstyrelsen far i uppdrag att utföra redaktionella justeringar. 

15. Årets resultat för 2017 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för 
pensionsåtagandena i balansräkning under posten eget kapital. 

16. Borgensavgift för berörda kommunala bolag fastställs med 0,35% av borgensåtagandet för 
år 2018. 
Forts. 
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17. Friskvårdsbidrag för 2018 höjs från 1 800 till 1 900 kr/år och person dvs. en höjning med 
100 kr per år. 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget enligt 
Kommunfullmäktiges ramar. 

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att arbeta vidare med resultatstyrning med hänsyn 
till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer samt modellen för "Mål och 
resultatstyrning". 

20. Respektive nämnd/styrelse far i uppdrag att redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljning per mars och september enligt ekonomienhetens mall. 

21. Medel för medfinansiering (väg 276 Rosenkälla-Åkersberga etapp 4 avseende 
Margretelundsvägen-Söralidsvägen) för år 2017 ska höjas från 5 Mkr till 9 Mkr. Resterande ska 
finansieras inom budget 2018 och plan 2019-2020. 

22. Partistöd för år 2018 utbetalas till samtliga 11 partier i förskott under januari månad i 
enlighet med antagna regler för lokalt partistöd. 

Särskilda uppdrag 

23. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera Skånsta Ryttares fastighet med 
hänsyn till KF:s tidigare beslut (KF 2005-12-19, § 134) i samråd med Kommunstyrelsens 
kontor och Samhällsbyggnads förvaltning. 

24. Skolnämnden får i uppdrag att fördela medel till huvudmän för att införa digitalt 
schemaläggnings- och närvarohanteringsystem som syftar till att underlätta planering av 
barngrupper och personal inom förskoleverksamhet. 

25. Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att starta förskola alternativ pedagogisk 
omsorg på Ingmarsö i samråd med berörda familjer och näringsidkare. 

26. Skolnämnden får i uppdrag att följa upp och utvärdera införandet av två- eller 
flerlärarsystem i kommunala grundskolor i kommunen. Detta ska ske i samråd med 
Produktionsstyrelsen. 

27. Skolnämnden får i uppdrag att tillsammans med Produktionsstyrelsen utreda behovet och 
förutsättningar för att inrätta kommunala resursskolor läsåret 18/19 inom den tilldelade ramen 
för 2018. Rapportering ska ske till Kommunstyrelsen mars 2018. 

28. Skolnämnden får i uppdrag att möjliggöra att stimulera lärares kompetensutveckling att bli 
behörig även i ämnen man nu undervisar i utan behörighet. Rapportering ska lämnas till 
Kommunstyrelsen senast april 2018. 
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29. Skolnämnden får i uppdrag att följa upp genomförandet av hur elevhälsan kan stärkas med 
fler kuratorer samt utreda behov och förutsättningar för fler professioner inom elevhälsan, 
t.ex. talpedagog, logoped eller arbetsterapeut. Uppdraget ska utföras i dialog med 
representanter för huvudmän och elevhälsan. 

30. Skolnämnden får i uppdrag att följa upp den nystartade utbildningen av barnskötare till 
förskollärare samt utreda förutsättningarna för en fortsättning och föreslå finansiering för en 
ny utbildningsomgång under 2018. 

31. Skolnämnden får i uppdrag att följa upp hur huvudmännen genomför komplettering av 
basläromedel i grundskolan med utgångspunkt i den inventering av behov som genomfördes 
enligt uppdrag i budget 2017. 

32. Skolnämnden får uppdrag att följa upp genomförandet av extra satsning på utökat antal 
timmar, motsvarande 32 timmar per läsår i åk 6-9 idrott- och hälsa i budget 2018. 

33. Skolnämnden får i uppdrag att utreda förstelärarfunktionen inom Österåkers skolor samt 
undersöka om förändringar krävs i villkor och förutsättningar för att optimera dess effekt för 
den pedagogiska verksamhetens kvalitet. 

34. Skolnämnden får i uppdrag att tillsammans med Socialnämnden utreda hur Österåkers 
kommun kan få en ökad skolnärvaro genom förvaltningsövergripande arbete inom hela 
kommunen. Finansiering av detta ska skapas av ovan nämnda nämnder gemensamt. Förslag 
ska återredovisas till Kommunstyrelsen i mars 2018. 

35. Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att förlänga läsåret för att Österåkers 
skolors elever för att öka deras förutsättningar att nå målen/kunskapskraven. Utredningen 
skall innefatta en inventering i nationellt och internationellt perspektiv med inriktning att 
undersöka möjligheterna att förändra läsårets längd från nuvarande 178 dagar upp till max 190 
dagar. 

36. Skolnämnden får i uppdrag att kartlägga, följa upp och anlysera effekten av politiska 
satsningar under de tre senaste åren inom både förskole- och skolverksamhet. Detta ska 
rapporteras till Kommunstyrelsen senast juni 2018. 

37. Skolnämnden får i uppdrag att genomföra "Bonussystem" inom förskoleverksamhet för 
att utöka andelen förskollärare och minska antal barn per årsarbetare. Detta ska utvärderas och 
rapporteras till Kommunstyrelsen tillsammans med månadsuppföljning per november 2018. 

38. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram ersättningsnivåer för Ljusterös 
särskilt boende med 10 platser i samband med Budget och kvalitets- enigheten. Detta ska 
redovisas till Kommunfullmäktige senast mars månad 2018. 

39. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att kartlägga personalens kompetens inom LSS 
verksamhet och hur mycket av ekonomiska resurser används för kompetensutveckling. 
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40. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att redovisa utveckling av personer gällande 
neurologiska diagnoser under tre senaste åren och prognos för framöver utifrån kända 
omvärldsfaktorer. 

41. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda definitionen "Mellanboende" som 
brukar användas mellan Trygghetsboende och äldreboende och hur kommunen kan utveckla 
den typ av verksamheten. 

42. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur effektiv trygghetsboende drivs i 
egen regi och hur man kan skapa möjligheter för andra utförare. 

43. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra Silviacertifienng för 
undersköterskor. 

44. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa internfördelad budget för flyktingverksamhet 
(både aslysökande och nyanlända som har fått PUT/TUT) senast januari 2018 i syfte att 
kvalitetsäkra bokslutsprognosen och budget i balans för 2018. 

45. Miljö- hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram handlingsplan i samverkan med 
länsstyrelsen angående avfallshantering från det rörliga friluftslivet. 

46. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att analysera och utveckla läget för styrtalet barn per 
årsarbetare och åtgärdsplaner så att resultatet förbättras ytterligare i förhållande till jämförbara 
kommuner och enskilda förskolor i kommunen. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen 
senast mars 2018. 

47. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att införa ett digitala schema- och närvarosystem som 
syftar till att underlätta planering av barngrupper och personal i samråd med Skolnämnden 
inom förskoleverksamhet. 

48. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att livsmedelskostnader för ekologiska produkter, ska 
öka från 20 % (år 2016) till 25 % (år 2018) och 30 % (år 2019). 

49. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Skolnämnden och Socialnämnden 
finna finansiering för permanentning av verksamheten som hanterar det kommunala 
aktivitetsansvaret så att samordningsvinst beaktas. 

50. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheter för lokalanpassning med syfte att 
minska barngruppernas storlek inom förskoleverksamhet i samråd med Armada fastighet AB. 
Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen arbetsskott senast maj 2018. 

51. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skriva ett medfinansieringsavtal med Trafikverket i 
syfte att utöka Ljusteröfärjans turer med avgångar kl. 20:40, 21:40 respektive 23:30. 
Finansiering sker inom Kommunstyrelsens tilldelade ram för 2018. 
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52. Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp modellen för kvalitetsutveckling i form av 
"Mål och resultatstyrning" i syftet till nominering av årets kvalitetskommun 2021. Detta ska 
redovisas till Kommunstyrelsen delårsbokslutet per augusti 2018. 

53. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram effektiviseringspaket på 20 Mkr genom 
förnyelse (exempelvis digitalisering, processkardäggning och samverkan samt 
utmaning/konkurrensutsättning) i första hand inom icke peng relaterade verksamheter. Detta 
ska redovisas tillsammans med "Direktiv och anvisningar för budget 2019 och plan 2020-
2021" i maj 2018. 

54. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för Ideburet Offentligt Partnerskap 
(IOP) som en ny modell för samverkan som kan fylla mellanrummet mellan upphandling och 
verksamhetsbidrag. Detta ska redovisas till Kommunstyrelsen senast mars 2018. 

55. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera mark för återvinningscentral i Svinninge och 
rapporteras till Kommunstyrelsen senast mars månad. 

56. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kemikalieplan i syfte att fasa ut och minska 
användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten. För att uppnå en bättre 
hälsa och miljö och inom ramen för miljökvalitetsmålet en giftfri miljö. 

57. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheter för ungdomars feriearbete som 
också kan innehålla ledsagarna av funktionshindrande. Detta ska göras i samråd med 
Socialnämnden. 

58. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera omorganisationen inom Socialförvaltningen 
tillsammans med ekonomiska konsekvenser i samråd med budget och kvalitetsenheten. 

59. Kommunstyrelsen får i uppdrag att placera 100 Mkr av kommunens överlikviditet enligt 
kommunens policy för placering av överlikviditet. 

60. Kommunstyrelsen får i uppdrag att alla ärende som har ekonomiska konsekvenser utöver 
nämndernas tilldelade ramar för 2018 och framöver ska stämmas av med budget- och 
kvalitetsenheten innan handlingar lämnas över till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 

61. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra rankningen inom 
företagsklimat så att Österåkers ska vara en av 7 bästa i länet eller en av 20 bästa i landet. 

62. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra kommunens rankning 
enligt Aktuell hållbarhet (f.d. Miljöaktuellt) så att Österåkers ska vara en av 50 bästa i landet. 

63. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med vision 2040 och ska redovisas 
tillsammans med "Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till 
budget 2019 och plan 2020-2021". 
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64. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med Samhällsbyggnadsförvaltningens 
plan för markförsäljning, köp av mark samt redovisning av exploateringsverksamhet för att 
förbättra långsiktigheten ur både ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Detta ska 
redovisas senast mars 2018. 

Sammanfattning 
Budgetförslaget för år 2018 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 115 500 
tkr vilket motsvarar knappt 99 % av skatteintäkterna inkl. utjämning mm. Utdebiteringen är 
beräknad på 17:35 dvs. en sänkning med 40 öre jämfört med innevarande år. Resultatbudgeten 
för år 2018 uppgår till 22 000 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 436 900 tkr och 
intäkterna 352 430 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 130 700 dtr (utgifter) och 23 500 tkr 
(inkomster). Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer tillsammans med 
nämndernas resultat mål för respektive inriktningsmål bifogas som bilaga 23. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-10-25. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 11:3. 

Deltar ej i beslutet 
Roger Johansson (RP) deltar inte i beslutet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att anta budget 2018 med plan 2019-2020. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att partistöd för år 2018 utbetalas till 
samtliga 11 partier i förskott under januari månad i enlighet med antagna regler för lokalt 
partistöd. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budget 2018. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budget 2018. 

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

Omröstning I 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande röstar ja, den som är för Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande röstar nej. 
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Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (11:14 A) med 3 ja-röster, 1 nej-röst och 
9 avstår. 

Omröstning 2 
Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkanden röstar ja, den som är för Ann-Christine 
Furustrands (S) yrkande röstar nej. 
Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (11:14 B) med 7 ja-röster, 3 nej-röster 
och avstår. 

Bilagor: 
1. Peng inom musikskola 
2. Peng inom förskoleverksamhet 
3. Peng inom skolverksamhet 
4. Peng inom vuxenutbildning inkl. SFI samt särskolan 
5. Beställningar inom förskole- och skolverksamhet 
6. Peng inom äldreomsorg 
7. Peng inom funktionshinder 
8. Peng inom familjerådgivning 
9. Taxor och avgifter inom sport och frilufts 
10. Taxor och avgifter inom fritidsgårdar 
11. Taxor och avgifter inom kulturknuten inkl. Bergateater 
12. Taxor och avgifter inom biblioteken 
13. Taxor och avgifter inom simhallar 
14. Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet 
15. Taxor och avgifter inom äldreomsorg 
16. Taxor och avgifter inom LSS-verksamhet 
17. Taxor och avgifter för måltidsverksamhet 
18. Taxor och avgifter inom familjerådgivning 
19. Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden 
20. Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
21. Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen 
22. Investeringsbudget inom Kommunstyrelsen 
23. Inriktningsmål, resultatmål och indikatorer för Österåkers kommun 
24. Omröstningslista KS § 11:14 A 
25. Omröstningslista KS § 11:14 B 
26. Socialdemokraternas budgetförslag 2018, plan 2019-2020. 
27. Vänsterpartiets budgetförslag 2018, 

Expedieras 
- Samtliga nämnder/styrelse 
- Kommundirektören 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Samtliga controllers 
- Kommunkansliet 
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Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per september 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2017 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med oktober månad en posidv budgetavvikelse 
om 18 162 tkr, varav 11 606 tkr återfinns inom samhäUsbyggnadsförvaltningens delar. 
Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 2 860 tkr varav 1 680 tkr återfinns 
inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar. 
Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen 
om 18 267tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-10-16. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 11:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2017 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 
- Kommunkansliet 
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KS §11:16 Dnr. KS 2017/0096 

Ekonomisk uppföljning för Kommunfullmäktige per september 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2017 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. till och med september månad visar en 
budgetawikelse om -1 045 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en negativ avvikelse om -200 tkr 
mot budget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-10-16. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 11:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2017 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och lcvalitetsenheten 
- Controller KS 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer > i!// Utdragsbestyrkande 
UriT 



UsteräKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-2.5 

KS §11:17 Dnr. KS 2017/0096 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2017 godkänns. 

2. Bevilja bidragsutbetalning till Roslagskulla IF på 900 da för rivning och nybyggnation av 
omklädningsrum. 

3. Bevilja bidragsutbetalning till Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening 
hembygdsförening för utrustning av Stenhagenshandel på 500 tkr. Återredovisning av berörda 
kostnader ska senast mars 2018. 

4. Bevilja bidragsutbetalning på 100 tkr till Ingmarsö bygdegårds förening för barn- och 
ungdomsverksamhet. Redovisning av de använda medlen ska lämnas till kommunen senast 
2018-09-01. 

5. Bevilja bidragsutbetalning på 100 tkr till stiftelsen Sjöräddningssällskapet för att de ska 
fortsatt ska kunna utbilda frivilliga samt reparera och driva båtarna. 

6. Bidragen avseende punkter 2, 3, 4 och 5 finansieras inom Kommunstyrelsens 
budgetram för 2017 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska kommunstyrelsens kontor 
redovisa bokslutsprognos per 2017-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella 
mal följs upp och avstämning i förhållande till budget 2017 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 2017 uppgår till 41 Mkr. Bokslutsprognosen per september månad visar 
en positiv avvikelse om 100 Mkr jämfört med budget 2017. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-10-18. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 11:6. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2017 godkänns. 
2. Bevilja bidragsutbetalning till Roslagskulla IF på 900 t ler för rivning och nybyggnation av 
omklädningsrum. 

Forts. 

Justerandes signaturer , ~ !j /J/j Utd styrkande 
//#, 

ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-25 

Forts. KS § 11:17 

3. Bevilja bidragsutbetalning till Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening 
hembygdsförening för utrustning av Stenhagenshandel på 500 tkr. Återredovisning av berörda 
kostnader ska senast mars 2018. 
4. Bevilja bidragsutbetalning på 100 tkr till Ingmarsö bygdegårdsförening för barn- och 
ungdomsverksamhet. Redovisning av de använda medlen ska lämnas till kommunen senast 
2018-09-01. 
5. Bevilja bidragsutbetalning på 100 der till stiftelsen Sjöräddningssällskapet för att de ska 
fortsatt ska kunna utbilda frivilliga samt reparera och driva båtarna. 
6. Bidragen avseende punkter 2, 3, 4 och 5 finansieras inom Kommunstyrelsens 
budgetram för 2017. 

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

Expedieras 
- Roslagskulla IF 
- Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening 
- Ingmarsö bygdegårdsförening 
- Sjöräddningssällskapet 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Controller KS 
- Kommunkansliet 

Justerandes sig. er ^ ///%> Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprocokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-25 

usieraKer 

KS §11:18 Dnr. KS 2017/0241 

Ansökan om bidrag tjejjouren Bellis 2017 

Kommunstyrellsens beslut 

1. Bevilja bidrag om 75 000 ler till tjejjouren Bellis för år 2017. 

2. Tjejjouren Bellis ska återkomma med en redovisning vad beviljat bidrag använts till. 

3. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2017. 

Sammanfattning 
Kvinnojouren i Österåker ansöker för tjejjouren Bellis räkning om bidrag för 2017 för deras 
verksamhet. Bidraget uppgår till 75 000 kr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11 § 11:7. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-10-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Bevilja bidrag om 75 000 kr till tjejjouren Bellis för år 2017. 
2. Tjejjouren Bellis ska återkomma med en redovisning vad beviljat bidrag använts till. 
3. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2017. 

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

Expedieras 
- Tjejjouren Bellis 
- Ekonomienheten 
- ControUer KS 
- Kommunkansliet 

Juscerandes signaturer . Å j( tes ipjj Utdragsbestyrkande 

usieraKer 
Sammancr otokoll för Kor cyrelsen 2017-10-25 

KS §11:19 Dnr. KS2017/0242 

Godkännande av namnbyte av bolag, från Armada Kanalfastigheter 
AB (556674-8371) till Armada Blåljusfastigheter AB (556674-8371), 
samt därav ändring i bolagsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna att Armada Kanalfastigheter AB (556674-8371) byter namn till Armada 
Blåljusfastigheter AB (556674-8371). 

2. Anta ändring i bolagsordning av bolagets namn från Armada Kanalfastigheter AB (556674-
8371) till det nya namnet Armada Blåljusfastigheter AB (556674-8371). 

3. Moderbolaget Armada Fastighets AB uppdras att anmäla namnändringen till Bolagsverket. 

Sammanfattning 
Armada Kanalfastigheter AB efterfrågar, i enlighet med gällande ägardirektiv i § 9 
"Kommunfullmäktigeyttrande ska inhämtas innan bolagetfattar beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt "... samt i enlighet med gällande bolagsordning § 16 Denna 
bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Österåkers kommun, 
Kommunfullmäktiges godkännande av namnbyte från Atmada Kanalfastigheter AB till 
Armada Blåljusfastigheter AB samt konsekvensenlig ändring i bolagsordning för bolaget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 11:8. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-08-31. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Godkänna att Armada Kanalfastigheter AB (556674-8371) byter namn till Armada 
Blåljusfastigheter AB (556674-8371). 
2. Anta ändring i bolagsordning av bolagets namn från Armada Kanalfastigheter AB (556674-
8371) till det nya namnet Armada Blåljusfastigheter AB (556674-8371). 
3. Moderbolaget Armada Fastighets AB uppdras att anmäla namnändringen till Bolagsverket. 

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

Expedieras 
- Armada Fastighets AB 
- Kommunkansliet 

Juscerandes signaturer y ^ /j ijJ Utdragsbescyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprocokoll för Kommunstyrelsen 2017 -10-25 

|<S § || :20 Dnr. KS 2017/0048 

Svar på motion nr 2/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Mats Larsson (S) - Handlingsplan för arbetet mot våld i nära 
relationer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla motion nr 2/2017 då en kommunal handlingsplan anses kunna bidra till att utveckla 
kommunens arbete mot våld i nära relationer. 

2. Uppdra åt Kommunstyrelsens att ta fram en kommunal handlingsplan för arbetet mot våld i 
nära relationer. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2017-02-01, § 1:23, föreslår motionärerna att 
kommunen tar fram en handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11 § 11:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-10-02. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-06-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Bifalla motion nr 2/2017 då en kommunal handlingsplan anses kunna bidra till att utveckla 
kommunens arbete mot våld i nära relationer. 
2. Uppdra åt Kommunstyrelsens att ta fram en kommunal handlingsplan för arbetet mot våld i 
nära relationer. 

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

Expedieras 
- Kommunstyrelsens kontor 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ^ H(K Utd styrkande 

ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-25 

KS §11:21 Dnr. KS 2017/0282 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Revidera Kommunstyrelsens delegationsordning, nuvarande avsnitt 15.0 Övrigt, genom 
tillägg av två nya punkter -15.5 Beviljande av vissa bidrag inom Kommunstyrelsens ram samt 
15.6 Ansökan av EU-bidrag, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 
2017-10-03. 

2. Redaktionellt förtydligande i tjänsteudåtandet under rubriken bakgrund innebärande att"... 
motsvarande 50 000 kronor per sökanden..." korrigeras till. motsvarande 75 000 kronor 
per sökanden.. 

Sammanfattning 
Ärendet omfattar förslag till revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende 
dels beslut om beviljande av bidrag upp till ett belopp motsvarande 50 000 kronor per 
sökanden, dels ansökan om EU-bidrag. Revideringen innebär förslag om komplettering av 
nuvarande avsnitt "15.0 Övrigt" genom tillägg av två nya punkter 15.5 Beviljande av vissa 
bidrag inom Kommunstyrelsens ram, upp till 75 000 kronor per sökanden/år samt 15.6 
Ansökan om EU-bidrag. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 11:10. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-10-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Revidera Kommunstyrelsens delegationsordning, nuvarande avsnitt 15.0 Övrigt, genom 
tillägg av två nya punkter - 15.5 Beviljande av vissa bidrag inom Kommunstyrelsens ram samt 
15.6 Ansökan av EU-bidrag, i enlighet med förvaltningens tjänsteudåtande, daterat 
2017-10-03. 
2. Redaktionellt förtydligande i tjänsteudåtandet under rubriken bakgrund innebärande att "... 
motsvarande 50 000 kronor per sökanden..korrigeras till . motsvarande 75 000 kronor 
per sökanden.. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes sigr, v > j/j/j Utdragsbestyrkande > \ I' 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-25 

Q österåker 

KS §11:22 Dnr. KS 2017/0143 

Extra lokalbidrag för förskolan Vildvittran 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Extra lokalbidrag til] föräldrakooperativet Vildvittran utgår med 32 800 kronor för perioden 
2017-01-01 -2017-12-31. 

2. Finansiering sker inom Skolnämndens ram. 

Sammanfattning 
Föräldrakooperativet Vildvittran har ansökt om extra lokalbidrag för 2017. Skolnämnden har 
prövat ansökan i enlighet med kommunens riktlinjer och föreslår Kommunstyrelsen att ett 
extra lokalbidrag ska utgå. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 11:11. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-10-09. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2017-10-03, § 7:5. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-08-29. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Extra lokalbidrag till föräldrakooperativet Vildvittran utgår med 32 800 kronor för perioden 
2017-01-01 -2017-12-31. 
2. Finansiering sker inom Skolnämndens ram. 

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

Expedieras 
- Förskolan Vildvittran 
- Ekonomienheten 
- Controller KS 
- Controller SKN 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ^ • ^~> fj/ff Utdragsbestyrkande 

Sammantr. otokoll för Koi ityrelsen 2017-10-25 

ö österåker 

KS §11:23 Dnr. KS 2017/0291 

Revidering av Skolnämndens reglemente 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna revidering av 1 § andra stycket i Skolnämndens reglemente enligt 
Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-13. 

Sammanfattning 
Reglementet anger nämndens ansvarsområden och uppgifter. Sedan senaste revideringen av 
reglementet har verksamhet tillkommit inom Skolnämndens ansvarsområde. Pedagogcentrum 
är sedan 2016 en permanent verksamhet inom skolförvaltningen. Skolnämnden har också 
ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret och har sedan halvårsskiftet 2017 övertagit 
ansvaret för ungdomsmottagningen. Ansvar för vårdnadsbidrag har utgått i samband med att 
lag om vårdnadsbidrag (2008:307) avskaffades från och med den 1 februari 2016. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 11:12. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-10-09. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2017-10-03, § 7:7. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att godkänna 
revidering av 1 § andra stycket i Skolnämndens reglemente enligt Skolförvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat 2017-09-13. 

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

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer h TT"? Ii /j 

/ /i/ 
Utdragsbestyrkande 



G Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-25 

KS §11:24 Dnr. KS 2017/0295 

Igångsättningsbeslut - 01070 Margretelundsvägen, vägåtgärder 
helhet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna igångsättnings beslut för genomförande av 01070 Margretelundsvägen, 
vägåtgärder helhet. 

2. Finansiering sker inom beslutad investeringsram. 

Sammanfattning 
En vägutredning av Margretelundsvägen från Brevik till Skärgårdsstad har genomförts och 
påvisat stora geotekniska problem och bärighetsbrister. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-10-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Godkänna igångsättnings beslut för genomförande av 01070 Margretelundsvägen, 
vägåtgärder helhet. 
2. Finansiering sker inom beslutad investeringsram. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer te Ute styrkande 

fj Österåker 
Sammanträdesprotokoll ror Kommunstyrelsen 2017-10-25 

KS §11:25 Dnr. KS 2017/0057 

Beställning av uppförande av övertryckstält i Sjökarbyområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att beställa av Armada Fastighets AB, uppförande av 
en övertryckshall och konstgräsplan Sjökarby samt utbyte av konstgräs på Margretelunds 
fotbollsplan, med villkor att investeringsutgiften inte får överstiga 50 mkr. 

2. Upphandlingsunderlaget ska godkännas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

3. Finansiering i form av hyreskostnad sker genom budget 2018 och planår 2019. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor gavs i uppdrag att projektera och upphandla uppförandet av ett 
övertryckstält i Sjökarbyområdet. Framtagande av bygglovshandlingar samt utredningar är 
nästintill färdiga varav projektet snart övergår till nästa projekt fas, genomförandet. Armada 
Fastighets AB föreslås överta projektet inför denna fas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-10-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att beställa av Armada Fastighets AB, uppförande av 
en övertryckshall och konstgräsplan Sjökarby samt utbyte av konstgräs på Margretelunds 
fotbollsplan, med villkor att investeringsutgiften inte får överstiga 50 mkr. 
2. Upphandlingsunderlaget ska godkännas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
3. Finansiering i form av hyreskostnad sker genom budget 2018 och planår 2019. 

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

Expedieras 
- Kommunstyrelsens kontor 
- Kommunkansliet 

Juscerandes sig ,-r , , //// Utdragsbestyrkande V-: \UH 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-25 

ö österåKer 

KS §11:26 Dnr. KS 2017/0060 

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt 
redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos 
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet. 
Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2017-09-26 - 2017-10-16. 

- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2017-09-19. 
- Protokoll, Österåkers stadsnät AB, 2017-09-19. 
- Protokoll, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2017-09-19. 
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter AB, 2017-09-19. 
- Protokoll, Tunadotter AB, 2017-09-19. 
- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2017-09-19. 
- Protokoll, Armada Projektfastigheter AB, 2017-09-19. 
- Protokoll, Armada Stenhagen AB, 2017-09-19. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter, 2017-09-19. 
- Protokoll, Armada Mellansjö, 2017-09-19. 
- Protokoll, AB Åkers Kanal, 2017-09-19. 
- Protokoll, Armada Kanalfastigheter, 2017-09-19. 
- Protokoll, Norrvatten, 2017-09-20. 
- Protokollsutdrag, Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanträde 2017-09-21, §458, 
Sigtuna kommun, 2017-09-21. 
- Förslag till artotek i kommun och landsting, Konstnärsförbundet Alliansen (KFA), 2017-09-
25. 
- Protokollsutdrag, Vård- och omsorgsnämnden sammanträde 2017-09-26, § 8:5. 
- Remiss, Stockholms stad, Trafikkontoret, Remiss av offentliga rum - förslag på 
komplettering till Framkomlighetsstrategin, 2017-09-28. 
- Cirkulär 17:44, SKL, Prolongering av avtal om notkopiering inom de kommunala 
musik/kulturskolorna andra halvåret 2017. 2017-09-18 
- Protokoll, Österåkers stadsnät AB, 2017-09-28. 
- Cirkulär 17:47, Budgetförutsättningar för åren 2017 — 2021. 2017-09-28. 
- SCB, 2017-09-28. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall år 
2018. 
- Cirkulär 17:48, SKL, Sänkt premie för TGL-KL år 2018. 2017-10-02. 
- Remiss, Länsstyrelsen, Remiss angående ansökan om sänkt hastighetsbegränsning, 
Österåkers kommun. 2017-10-03. 
- Registrering av delägarskap i Inera AB, SKL Företag, 2017-10-04. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Undantag från förbud enligt terrängkörningslagen 
(1975:1313) och trafikförordningen (1998:1276). 2017-10-09. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Ansökan om väjningsplikter i korsningar mellan enskilda 
vägar, Österåkers kommun. 2017-10-13. 
Forts. 

Justerandes signaturer i \jjjj_ Utdragsbestyrkande 

O usteraKer 
Sammantr. otokoll för Kor .tyrelsen 2017-10-25 

Forts. KS § 11:26 

- Meddelanden från styrelsen nr 15/2017, SKL, Rekommendation om att resultat från 
hälsoundersökningar av placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt. 
2017-10-13. 
- PM - Den nya strukturen på akutsjukvården i Stockholms landsting 2017-10-06. 

Postlista v. 39 - 41/2017 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer / h Utdragsbestyrkande 
VUÄ-- / w~' 



Sammanträdesprocokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-25 

ö Österåker 

KS §11:27 Dnr. KS 2017/0056 

Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller 
tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegauonsordning (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 fatt del av beslutet. 

- Produktionschefen har 2017-10-02 på delegation beslutat om utlandsresa i tjänsten för 
anställda på Österåkers kommun i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 
9.32. 

- Sammanställning av delegationsbeslut fattade av tjänstemän inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 2017-09-25 - 2017-10-02. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer » j "." "> [•(.! 
wn 11/(1 _ 

Utdi styrkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-10-25 

ö Österåker 

KS §11:28 Dnr. KS 2017/0080 

Övriga frågor 

Michaela Fletcher (M) informerar 
- Ändrad sammanträdestid för Kommunstyrelsen i november, från den onsdagen den 22 
november till måndagen den 27 november. 

- Uppdrag — Redovisa de ekonomiska, praktiska respektive juridiska förutsättningar kring 
ensamkommande minderåriga asylsökanden som är i asylprocess att fä bo kvar i Österåkers 
kommun — är inte färdig för redovisning för Kommunstyrelsen. Förhoppningen är att den är 
klar till sammanträdet den 27 november. 

-Julbord för Kommunstyrelsen torsdagen den 7 december. Mer information kommer i god 
tid innan. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

fe'' \/[ Justerandes sigi sc .i T~~> Il) Utdragsbestyrkande 


