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KS § [0:4 Dnr. KS 20|2l0|48

Detaljplan för Säbyvikens marina - yttrande till mark och

miljödomstol

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnads förvaltningens yttrande som sitt eget och
översänder det till mark- och miljödomstolen.

2. Omedelbar justering av ärendet.

Reservation

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

Francisco Contrcras (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Michael Selander (MP) lämnar en skriftlig reservation

Österåkers kommun har givits tillfälle att yttra sig till mark- och miljödomstolen gällande

överklaganden av antagen detaljplan för Sábyvikens marina.

Miljöpartiet i Österåker ställer sig inte bakom beslutsförslaget att kommunstyrelsen (2019-09-

30) ska anta samhällsbyggnadsförvaltmngens yttrande som sitt eget och översända det till

mark- och miljödomstolen. Miljöpartiet stödjer överklagandena som gäller Säbyvikens marinas
påverkan på mark- och vattenområden samt påtalar brister i underlag som varit till grund för

upprättandet av detaljplanen.

Miljöpartiet i Österåker ställer sig mycket kritiskt till att ta fram en ny detaljplan som syftar till

en utbyggnad av Säbyvikens marina. I Mark- och miljödomstolens dom (Nacka 2017-12-04)

anges bl. a.:

- att MKBm inte rymmer ett tillräckligt underlag '1 fråga om alternativa lokaliseringar för

marinans verksamhet,
- att underlaget inte är tillräckligt för att bedöma om någøn miljökvalitetsnorm Överträds eller

mte,
- att det för Vissa områden saknas förutsättningar att upphäva strandskyddet,
- att MKan i frågan om lokalisering i princip grundats på? kommunens båtplatsinventering
« att båtplatsinventeringen först och främst har beaktat de tekniska förutsättningarna, ytbehov
mm. och ingen hänsyn har tagits till bl.a. naturskydd och miljökonsekvenser,
- att båtplatsmventeringen inte tar hänsyn till markägoförhållanden,
- att båthuset i områdets norra del har tagits i anspråk på" ett sätt som saknar laglig grund i

strandskyddsbestämmelsema,
- att delar av södra området är opåverkat och därför anses vara av särskild vikt för bl.a.

riksintressena,

- att flera föreslagna åtgärder inte är reglerade i MKan, vilket är ytterligare en brist i

underlaget, och i sig grund för detaljplanens upphävande.

Vidare anges att ”Kommunen har således inte hållit sig inom det handlingsutrymme som en
Fotts.

Justerandes signaturerQ W Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 10:4

kommun har vid detaljplaneläggning. Detaljplanen ska därför upphävas i sin helhet.”

Detaljplanen togs fram i syfte att kraftigt bygga ut verksamheten, men Wasatornets PM
(januari 2018) uttryckte inte en väsentlig förändring jämfört med den tidigare detaljplanens

omfattning och karaktär. Miljöfrämjande åtgärder och beaktande av Miljöbalken och
miljökvalitetsnormer måste prioriteras av såväl markägare som kommun, även om detaljplan

inte vunnit laga kraft eller framtagandet av en ny detaljplan inte beslutats.

Ett allvarligt problem som omgående behöver utredas är frågan om vattenområdets rättsliga

status; äganderätts- och fastighetsförhållanden är nämligen (enligt uppgift från Lantmäteriet)

oklara och det ger ännu ett skäl att inte nu påbörja arbetet med ny detaljplan.

2018 framförde vi följande:

”Miljöpartieç Österåker reserverar sig mot beslut KS 2018-02-12 Österåkers kommun, ärende

9, gällande Överklagande av mark- och müjödomstolens dom 2017-12-04 P 6609-16.

Detaljplanen för Säbyvikens marina bygger delvis på en MKB som rymmer flera brister och
inte utgör ett tillräckligt underlag för att vi ska kunna anse överexploateringen förenlig med
möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormer och lokala miljömål. Även strandskyddsfrågan har
hanterats felaktigt av kommunen och därmed finns flera skäl att upphäva detaljplanen. Såväl

MKB som text i form av talan framtagen av advokatbyrån Åberg&Co hänvisar ett flertal

gånger till en båtplatsinventering vi ställer oss mycket kritiska till. Båtplatsinventetingen som
inte (1) tar hänsyn till markägoförhållanden, naturskydd eller miljökonsekvenser anförs av

advokatbyrån uppenbart i syfte att betona att det är mer än privata intressen som styr behovet
av aktuell detaljplan. AV texten framgår att båtplatsbehovet är mycket stort utan att frågan om
kumulativa effekter och negativ påverkan på miljö tas upp. En tolkning är att det skulle

behövas ytterligare ca 1000 båtplatser i kommunen de närmaste fem åren. Detta är en fråga

som behöver betydligt mer av behovsanalys och miljömässiga bedömningar för att utgöra ett

starkt skäl för att detaljplanen ska antas. Vi betvivlar inte riktigheten i mark- och
miljödomstolens (MMDs) dom. Vår uppfattning är att kommunen under flera år haft ett

orimligt intresse av att - trots flera kritiska remissvar - ändå detaljplanelägga området i linje

med exploatörens vilja. Framhävandet av fördelar med detaljplanen vilar inte på övertygande
fakta. Dessutom har kommunen i sina beslut inte haft tillräckliga skäl att upphäva delar av
strandskyddet, Vilket vi inför det nu aktuella beslutet om överklagan måste framhålla.

Michael Solandet (MP)

Sammanfattning

Österåkers kommun har getts tillfälle att yttra sig till mark- och miljödomstolen gällande

överklaganden av antagen detaljplan för Säbyvikens marina.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-19.

Deltar ej i beslutet

Roger Johansson (RP) deltar inte i beslutet.

Forts.

Justerandes signaturery/_ø_ .AGF Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag

innebärande

1. Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och
översänder det dll mark- och miljödomstolen.

2. Omedelbar justering av ärendet.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på yttrandet med följande motivering innebärande
att Socialdemokraterna inte står bakom Detaljplanen för Säbyvikens marina och inte delar

uppfattningen i yttrandet om att ”den aktuella detaljplanen
,
och som också är det bästa

alternativet för en utveckling av avsedd Omfattning utifrån miljömässiga hänsynstaganden”

Michael Selander (MP) yrkar avslag på yttrandet.

Francisco Contreras (V) yrkar avslag på yttrandet.

Propositionsordning

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

enligt Ann-Christine Furustrand (8), Michael Solander (1\IIP) och Francisco Contreras (V)
avslagsyrkande och ñnner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M)
yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkade röstar

ja, den som är för Ann-Christine Furustrand (8), Michael Solander (MP) och Francisco
Contreras (V) avslagsyrkande röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista med 9 ja-röster och 4 nej-röster.

Expedieras
- Mark- och miljödomstolen
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer @ _ M7 Utdragsbestyrkande/
/



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20l9 - 2022)
KS 20I9-09-30, § l0:4

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare I N A
M johan Boström X X
M Hampe Klein X X
M

1

Christina Funhammar X X
L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X

L
1

Ritva Elg - Björn P. X

C Anne-Li Hilbert X X
KD Arne Ekstrand X X

S Ann-Christine Furustrand, 2:e Vice ordf. X X
S Mats Larsson - Daniel L. X

Roger Johansson OBS! Deltar ej i

RP beslutet X - - -

SD Anders Borelid X X
V Francisco Contreras X X
MP Michael Selander X X
M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Conny Söderström X

M Kenneth Netterström X

M Conny Ling X

C Björn Pålhammar X

KD Mikael Ottosson X

›
8 Daniel Lundin X
RP Hans Hellberg X

V Christina Wulff -

Resultat
V

›

9 4 -



Österåker

Sammanträdesprotokoil för

Kommunstyrelsen

Tid Måndag den 30 september 20I9, klockan l5.00 - I6.37

Plats Largen, Alceahuset, Åkersberga

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera, § I0:2 Ann-Christine Furustrand (S)

Sekreterare
'

FredrikZethraus §§ |0:-| I0:3 IO:5- IO:2|
.N \

Ordförande

Justerande

Anslagsbevis § I0:4 justerades i direkt anslutning till sammanträdet

Justering tillkännagiven

genom anslag 20I9-I0-04 - 20I9-IO-28

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 20 I 9-09-30

Förvaringsplats för

protokollet Wnkansrjet Alceahuset,/Å/kersberga

Fredrik Zeth raaus
/



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyreisen 2019-09-30

Närvarolista

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§

M Michaela Fletcher, ordförande X
L Mathias Lindow, Ize vice ordf. X
5 Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X
M Johan Boström X
M Hampe Klein X
M Christina Funhammar X
L Ritva Elg - Björn P.

C Anne-Li Hilbert X
KD Arne Ekstrand X
S Mats Larsson - Daniel L.

RP Roger Johansson X
SD Anders Borelid X
V Francisco Contreras X
MP Michael Solander X

Ersättare Tjänstgörande §§
M Conny Söderström X
M Kenneth Netterström X
M Conny Ling X
C Björn Pålhammar X
KD Mikael Ottosson X
S Daniel Lundin X
RP Hans Hellberg X
V Christina Wulff -

Övriga närvarande Funktion

Staffan Erlandsson Kommundirektör

Magnus Bengtsson Ekonomidirektör

Katarina Freme Tf. Produktionschef

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef

Peter Freme Kanslichef

Anna Anderman Väg- och trañkchef

Krister Sernbo Strategisk planeringschef

Fredrik Nestor Chef stora projekt

Maria Bengs Planchef

Matilda Johansson Exploateringschef

Joachim Holmqvist Stabschef (M)

Susan EI Hark Politisk sekreterare (L)

Ingela Gardner (M) Adjungerad presidium Kommunfullmäktige

Margareta Olin Adjungerad presidium Kommunfullmäktige

Fredrik Zethraeus Kommunsekreterare

UtdragsbestyrkandeJusterandes signaturer W MF
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Register till Kommunstyrelsens protokoll 30 september 20l9

§ 10:1 Upprop, fastställande av dagordning och närvarorätt

§ 10:2 Val av justerare och information

§ 10:?) Kemikalieplan för Österåkers kommun

§ 10:4 Detaljplan Säbyviken - yttrande till mark- och miljödomstol

§ 10:5 Planuppdrag för utökning av Värmeverket (Säby 1:7 mfl.)

§ 10:6 Antagande av förslag till detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2

§ 10:7 Svar på medborgarförslag nr 19/2018 - Rent vid gångvägar i Åkersberga

§ 10:8 Svar på medborgarförslag nr 3/2019 - Upplåt parkeringsplatser för laddning av elbilar

§ 10:9 Skyltpolicy för Österåkers kommun

§ 10:10 Avtal om anläggningsarrende avseende fastighet Runö 7:261

§ 10:11 Tomttättsavtal Tuna 4:139

§ 10:12 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens upphandlings- och
inköpsverksamhet

§ 10:13 Sammanträdestider 2020 för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU),
Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF)

§ 10:14 Svar på motion nr 4/2018 från Francisco Centreras (V) och Ann-Christine Furustrand

(S)
- För ett jämställt och tryggare Österåker

§ 10:15 Redovisning av uppdrag om Översyn av Österåkers kommuns nuvarande lokala

ordningsföreskrifter

§ 10:16 Risk och sårbarhetsanalys 2019-2022 Österåkers kommun

§ 10:17 Regional överenskommelse om samverkan Vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Stockholms län

§ 10:18 Gallring av ansökningshandlingar i ReachlVIee

§ 10: 19 Valärenden

§ 10:20 Meddelanden och information Vilka anmälas i Kommunstyrelsen

§ 10:21 Redovisning av delegationsbeslut

Justerandes signaturer
*

,r/ UtdragsbestyrkandeMr
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KS§ |0;|

Upprop och fastställande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

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

Arende som utgår

Ärende 6, Planbexkedfö'r området kring ”Odenplan" (Åzéentmp), utgår. Stannar på

Planarbetsutskottet.

Ärende 13, Redovisning av erbâ//et lokaltpamktö'djämte gramkm'ngsmpportfb'r år 20 78 mm! uppdrag till

Kammumg/re/:en aweende budgetp'r år 2020, utgår.

Ärende 14, Redow'ming av uppdragfrån Kømwmyru//mä/élzge till nämnderna en/zgt 6 kap 5 11'

Kommunal/eggen (KL), utgår för att hanteras på Kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-21.

Ärende 20, Rew'derz'ng av kannpø/z'g/för ÖJlerâ/êery kommun, utgår.

Ärende 23, Rew'dm'ng av reg/er oc/y tz'llämpm'ngmnw'mz'ngar (rikt/z'ønya'r Jkø/Jøéjøttwer/emm/yeten 2'

Österåker: kommunfb'r e/eøer z'jâ'rs/eo/e/é/asx, gnmdnêø/a 06/2 :änka/a, utgår för att hanteras på

Kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-21.

Justerandes signaturerW 124/
/ Utdragsbestyrkande
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Val av justerare och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast
torsdagen den 3 oktober, klockan 11.45, kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

Daniel Lundin (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (8) till justerare. Protokollet föreslås

justeras senast torsdagen den 3 oktober, klockan 11.45, kommunkansliet, Alceahuset.

Information
- Johanna Lindgren, Norrvatten, informerar om Norrvattens verksamhet och planer.

- Fredrik Nestor, Chef stora projekt, informerar om Sverigeförhandüngen.

- Kent Gullberg, Samhällsbyggnadschef, informerar om förslag till nya skolskjutsrikdjnjer.

- Maria Bengs, Planchef och Fredrik Nestor, Chef stora projekt, informerar om
Gatukosmadsersättning.

Justerandes signatureáåøj
/4

.›./' Utdragsbestyrkande
"

- 1/fo
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KS§ :03 Dnr. KS 2018/OI94

Kemikalieplan för Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anm kemikalieplan för Österåkers kommun i enlighet med tjänsteutlåtande, 2019-08-21,

bilaga 1.

Sammanfattning
Kemikalieplan för Österåkers kommun har arbetats fram i en kontext som baseras på lagar

och krav respektive globala, nationella och lokala målsättningar. Kommunens förekommande
kemikalieaspekter har inventerats och prioriterats utifrån kriterier som baseras på ovanstående
kontext. Genomgången har resulterat i fem åtgärdsområden med tydliga målsättningar och
åtgärdsförslag som är prioriterade för att de kommunala verksamheterna ska fasa ut och
minska användningen av farliga kemikalier.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-09-17, § 7:3.

- Sanlhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-21.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att

anta kemikalieplan för Österåkers kommun i enlighet med tjänsteutlåtande, 2019-08-21,

bilaga 1.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer 7“?) ,= / UtdragsbestyrkandeAm; .
i .

;46,7



Österâker
Sammanträdesprotokoåå för Kommun-styrelsen 20I9-09-30

KS § |0:5 Dnr. KS 20I9/0205

Planuppdrag för utökning av Värmeverket (Säby I:7 m.fl.)

Kommunstyrelsens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för utökning av
Värmeverket (Säby 1:7 mil.) i Säby.

Protokollsanteckning

Michaela Fletcher (M) lämnar en protokollsanteckning

Trañkverket har i skrivelse från Hans Hellberg som partiordförande för Roslagspartiet fått

frågan om planerade byggnader inom område för en eventuell ”Rölhngbyled” är i linje med
Trañkverkets idéer om framtida trañklösningar för Österåkers kommun.
Trañkverket har i ett utlåtande till Österåkers kommun i ärende TRV2014/1730 från 2014
meddelat att Röllingbyleden utifrån ett 25-års perspeku'v inte är en angelägen eller prioriterad

åtgärd. Röllingbyleden har inte heller varit en del i förslag på trañklösningar som utreds inom
pågående åtgärdsvalstudie för väg 276 genom Åkersberga.

Sammantaget ingår Röllingbyleden inte i Trañkverkets aktuella syn på framtida trañksystem i

Åkersberga.

Michaela Fletcher (M)

Särskilt yttrande

AnmChristjne Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande

Vi vill lämna följande medskick till det fortsatta planarbetet.

Det är Viktigt att RöHingbyreservatet påverkas så lite som möjligt, då det är av Vikt att

kommunen har kvar sin handlingsberedskap för en framtida förbifart. Likaså att den
ytterligare väg som krävs för att kunna flytta bussdepån till närliggande område kan komma
till. Kommunen bör redan nu ta upp en diskussion om hur framtida ytterligare expansion av
Värmeverket skall gå till

, ny mark etc bör då ingå i samtalen.

Ann-Christine Furustrand (S)

Rogerjohansson (RP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) särskilda yttrande.

Sammanfattning

Den befintliga fjärrvärmeanläggningen klarar inte att tillgodose behovet av fjärrvärme för ett

växande Åkersberga i framtiden. Syftet med ett planuppdrag är att pröva möjligheten att utöka
kapaciteten intill beñndigt värmeverk. Förvaltningen ställer sig positiv till att genom
planläggning pröva om utökning av Värmeverket är en lämplig och långsiktig markanvändning.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat: ärendet 2019-09-17, § 7:4.

- Samhällsbyggnadsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-19.

Forts.

Justerandes signaturer
\;

, A :7. Utdragsbestyrkande.E . 1 á;
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Forts. KS § 10:5

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag mnebärande att

Samhällsbyggnadsförvaltrüngen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för utökning av
Värrneverket (Säby 1:7 m.fl.) i Säby.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvalmingen

Justerandes signaturer r*
J/ñ/Cøf

Utdragsbestyrkande
y, “55;_
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KS § I0:6 Dnr. KS zon/0341

Antagande av detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anta Detaljplanen för Margretelundsvägen etapp 2.

Sammanfattning

Ett förslag till detaljplan för Margretelundvägen etapp 2 har upprättats av SamhällsbyggnadS-

förvaltningen. Detaljplanen omfattar del av Margretelundsvägen mellan Gröndalsvägen och
Gårdslötsvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av gång- och cykelväg

samt att planlägga Margretelundsvägen med kommunalt huvudmannaskap.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-09-17, § 7:6.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-26.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anta

Detaljplanen för Margretelundsvägen etapp 2.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer 'LI-”7 3.../ Utdragsbestyrkande
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KS § IO:7 Dnr. KS 20|8/036I

Sovar på medborgarförslag nr I9/20 I 8 - Rent vid gångvägar i

Akersberga

Kommunstyrelsens beslut

Avslå medborgarförslag nr 19/2018 i den del som avser att kommunen ska tvinga företag att

plocka upp efter sina kunder och förklaras i övrigt besvarad med hänvisning till Österåkers

kommuns kontinuerliga arbete med att minska nedskräpning.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 7 december 2018, föreslås att

Åkersberga ska bli renaste kommunen i Sverige.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-09-17, § 7:7.

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-06-11.
- Samhällsbyggnadsförvalmingen tjänsteutlåtande daterat 2019-08-27.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att avslå

medborgarförslag nr 19 /2018 i den del som avser att kommunen ska tvinga företag att plocka

upp efter sina kunder och förklaras i övrigt besvarad med hänvisning till Österåkers kommuns
kontinuerliga arbete med att minska nedskräpning.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förslagsställaren

- Kommunkansliet

Justerandes signaturer ,1% Hig» Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprocckcll för Kommunstyrelsen 2019-09-30

KS § I0:8 Dnr. KS 20|9/00I3

Svar på medborgarförslag nr 3/20 I 9 - Upplåt parkeringsplatser för

laddning av elbilar

Kommunstyrelsens beslut

Anse medborgarförslag nr 3/2019 besvarad med hänvisning till att parkeringshusen i centrum
ägs av Citycon och Österåkers kommun har ingen möjlighet att besluta huruvida det ska
uppföras laddplatser där eller inte men Österåkers kommun har återkommande möten med
Citycon där både möjligheten om infartsparkering och laddplatser diskuteras.

Reservation

Michael Solander (MP) lämnar en skriftlig reservation

MP anser att svaret på medborgarförslaget är alltför defensivt.

En mycket snabb omställning av fordonsflottan sker nu mot elbilar och laddhybrider, så
behovet kommer att öka kraftigt av laddplatser i kommunen.
Kommunen har en Viktig roll och dessutom ett stort ansvar i utbyggnaden av laddplatser.

Åtgärder måste nu komma till för att nå Våra miljö och klimatmål samt att underlätta för dom
som väljer att köpa fordon som inte drivs av fossila bränslen.

En överenskommelse måste snarast komma till så att laddplatser ordnas i Åkersberga C P-

garage. Dessutom måste dom framtida behoven av nya laddplatser utredas och en plan för

genomförandet tas fram

Michael Solander (MP)

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 21 januari 2019, föreslås

laddplatser för elbilar i parkeringshusen i Åkersberga Centrum. Parkeringshusen ägs och drivs
av Citycon och Österåkers kommun har därmed ingen rådighet över parkeringshusens
utformning och innehåll.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-09-17, § 7:8.

- Michaela Fletchers CM) ordförandeförslag daterat 2019-09-11.
- Samhällsbyggnadsförvaltrüngens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-26.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-08-20, § 6:14.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher CM) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse
medborgarförslag nr 3 /2019 besvarad med hänvisning till att parkeringshusen i centrum ägs
av Citycon och Österåkers kommun har. ingen möjlighet att besluta huruvida det ska uppföras
laddplatser där eller inte men Osteråkers kommun har återkommande möten med Citycon där
både möjligheten om infartsparkering och laddplatser diskuteras.

Forts.

JUSterandes signaturer;i ?
?ii/;7

Utdragsbestyrkande
5.“,



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-0930

Forts. KS § 10:8

Michael Solander (MP) yrkar bifall till medborgarförslag.

Propositionsordning

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

enligt Michael Solanders (MP) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt

Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras
- Förslagsställaren

- Kommunkansliet

JUSterandes signaturer W Fit:- Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoli för Kommunstyreisen 2019-09-30

KS § |0;9 Dnr. KS 20|9/022|

Skyltpolicy för Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Remissversion till Skyltpolicy enligt bilaga 1. till tjänsteutlåtande 2019-09-02 godkänns.

2. Översända remissversion till skyltpolicy enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-09-02, till

berörda facknämnder (Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden) för yttrande.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav den 21 maj 2018 Kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett

förslag till ny skyltpolicy. Förslag till ny policy föreligger bifogat detta tjänsteutlåtande. Som ett

nästa steg bör nu berörda facknärnnder ges möjlighet att yttra sig över förslaget till ny policy.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-09-17, § 7:9.

- Samhällsbyggnadsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-02.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att

1. Remissversion till Skyltpolicy enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-09-02 godkänns.
2. Översända remissversion till skyltpolicy enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-09-02, till

berörda facknämnder (Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden) för yttrande.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Tekniska nämnden
- Byggnadsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer -:
^ '

1
;1, Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokø” för Kommunscyreisen 20I9-O9-30

KS § |0:|0 Dnr. KS zol9/0239

Avtal om anläggningsarrende avseende fastighet Runö 7:26I

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner avtal om anläggningsarrende avseende fastighet Runö 7:261.

Sammanfattning

Åkersberga Handel har ansökt om att få arrendera fastigheten Runö 7:261 för

drivmedelsförsäljning samt tvätthall. Verksamheten är godkänd enligt gällande detaljplan.

Ansökan gäller ett arrende om 20 år.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-09-17, § 7:10.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2019-10-11.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att

Kommunstyrelsen godkänner avtal om anläggningsarrende avseende fastighet Runö 7:261.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer 1!” _
;(4,3 4,/ Utdragsbestyrkande

'ggg '
i

;y 7%*



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-09-30

KS§ 10:“ Dnr. KS 20:7/0073

Tomträttsavtal Tuna 4: I 39

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna att fastigheten Tuna 4:139 upplåts med tomträtt med en beräknad årlig

tomträttsavgäld om 114 000 kronor.

Särskilt yttrande

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande

Vi Socialdemokrater anser att den bästa modellen för byggande av förskolor och Skolor är att

kommunen äger såväl skolfastigheten som tomten. Den modell som de borgerliga partierna

valt att istället gå på, en modell med tomträtt i kombination med en avtalsmodell, är enligt Vår

uppfattning sämre och en modell Vi inte står bakom.
Det Vi vill åstadkomma är att det skall finnas ett varierat utbud av förskolor för föräldrar att

kunna Välja mellan däribland även kommunalt drivna.

Ann-Christine Furusttand (S)

Sammanfattning

Upplåtelse av tomträtt för skolverksamhet mellan fastighetsägaren Österåkers kommun och
föreslagen tomträttshavare Samvård Nord AB.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-09-17,

\3 7:11.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-10.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att

godkänna att fastigheten Tuna 4:139 upplåts med tomträtt med en beräknad årlig

tomträttsavgäld om 114 000 kronor.

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes Signaturer '§3 A /4//1
Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyreisen 20:9-09-30

KS§ I0:|2 Dnr. KSZOI9/0I89

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens
upphandlings- och inköpsverksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Som yttrande över revisionsrapport - granskning av kommunens upphandlings- och
inköpsverksamhet överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2019-09-27.

Sammanfattning
Revisorerna i Österåkers kommun har under 2019 låtit PWC genomföra granskning av

kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet. Resultatet finns sammanställti

revisionsrapport daterad i juni 2019, Granskning av kommunens uppband/z'ngs- 05/9 z'méø'pmer/êmmbet.

Upphandlingsenheten har bemött revisorernas rekommendationer och föreslagit ett antal

åtgärder som redogörs för i detta yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2019-09-27.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande
att som yttrande över revisionsrapport - granskning av kommunens upphandlings- och
inköpsverksamhet överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2019-09-27.

Propositionsordning

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

Expedieras
- PWC
- De förtroendevalda revisorerna

- Kommunkansliet

Justerandes signaturer
._

_____ , 1% +1.- Utdragsbestyrkande'FW
:475%



Österåker
Sammanträdesprotokoii för Kommunstyrelsen 2029-09-30

KS § I0:I3 Dnr. KS 20|9/0235

Sammanträdestider 2020 för Kommunstyrelsens arbetsutskott

(KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.30 Vid följande tillfällen under 2020:
27 januari, 2 mars, 20 april (sammanträdet börjar klockan 15.00), 18 maj, 15 juni, 14
september, 19 oktober, 23 november (sammanträdet börjar klockan 13.00) och 7 december.

2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske iTidningen Kanalen, Svenska
Dagbladet och Dagens Nyheter.

3. Kostnaden för annonsering under 2020 finansieras inom Kommunstyrelsens ram.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 15.00 Vid följande tillfällen under 2020:

8 januari, 10 februari, 16 mars, 20 april (sammanträdet börjar klockan 13.00), 27 april, 25 maj,
24 augusti, 28 september, 19 oktober (sammanträdet börjar klockan 13.00) 4 november och
16 november.

Reservation

Michael Solander (MP) lämnar en skriftlig reservation

Miljöpartiet anser att utveckla demokratin är ett arbete som måste göras på flera olika fronter.

Att underlätta för människor att ta på sej uppdrag som frin'dspolitiker är en deli detta.

Genom att lägga sammanträdestider dagtid förhindrar man för många yrkesarbetande att

kunna ta på sej politiska uppdrag.

Att lägga sammanträdestiden kl 15 innebär inte bara en demokratiskt underskott utan också
mindre urval av ledamöter och det kan i sin tur innebära tappad Viktig kompetens i

Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har tidigare haft sammanträdestid kl. 18 och det fungerade utmärkt.

Michael Solander (MP)

Sammanfattning

Kommunkansliet har arbetat fram förslag på samanträdestider 2020 för Kommunstyrelsens
arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-09-17, § 7:7.

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-09-04.
Forts

UtdragsbestyrkandeJusterandes signaturer m



Österåker
Sammanträdesprotokoli för Kommunstyreisen 20I9-09-30

Forts. KS § 10:13

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.30 vid följande tillfällen under 2020:

27 januari, 2 mars, 20 april (sammanträdet börjar klockan 15.00), 18 maj, 15 juni, 14
september, 19 oktober, 23 november (sammanträdet börjar klockan 13.00) och 7 december.
2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske iTidningen Kanalen, Svenska
Dagbladet och Dagens Nyheter.

3. Kostnaden för annonsering under 2020 finansieras inom Kommunstyrelsens ram.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 15.00 vid följande tillfällen under 2020:

8 januari, 10 februari, 16 mars, 20 april (sammanträdet börjar klockan 13.00), 27 april, 25 maj,
24 augusti, 28 september, 19 oktober (sammanträdet börjar klockan 13.00) 4 november och
16 november.

Michael Solander (MP) yrkar på ändring innebärande att Kommunstyrelsens sammçmträden
ska börja klockan 18.00.

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
- Samtliga nämnder
- Kommunkansliet

JUSterandes signaturer
i;

“7 ,M ,«/. Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunscyreisen 2019-09-30

KS § IO: I4 Dnr. KS 20I8/0099

Svar på motion nr 4/20l8 från Francisco Contreras (V) oçh Ann-
Christine Furustrand (S)

- För ett jämställt och tryggare Osteråker

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 4/2018 besvarad med hänvisning till det arbete som redan genomförts i

kommunen under 2018/19 efter beslut i Kommunstyrelsen (KS 2017/0349) där

Kommunstyrelsens kontor/Trygg i Österåker gavs i uppdrag att tillsammans med
Skolförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen att anordna en öppen utbildningsdag

Våren 2018 för kommunens invånare med temat sexuella trakasserier

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2018-04-23 från Francisco Centreras (V) och Ann-
Christine Furustrand (S) yrkar motionärerna att Österåkers kommun tar fram lokala åtgärder

utifrån #Metoo-rörelsens kravlista för att stärka arbetet mot sexuella Övergrepp, trakasserier

och övergrepp mot kvinnor.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-09-17, § 7:8.

- TMichaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-09-11.
- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-08-26.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande

att anse motion nr 4/2018 besvarad med hänvisning till det arbete som redan genomförts i

kommunen under 2018/ 19 efter beslut i Kommunstyrelsen (KS 2017 /0349) där

Kommunstyrelsens kontor/Trygg i Österåker gavs i uppdrag att tillsammans med
Skolförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen att anordna en öppen utbildningsdag

våren 2018 för kommunens invånare med temat sexuella trakasserier

Francisco Contreras (V) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

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

enligt Francisco Centreras (V) yrkande och fmner att Kommunstyrelsen beslutar enligt

Michaela Fletchers (M) yrkande.

Forts.

Justerandes signaturer _7/ Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-09-30

Forts. KS § 10:14

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar

ja, den som för Francisco Contreras (V) yrkande röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 10 ja-röster och 4 nej-röster.

Expedieras
- Kommunkansliet

UtdragsbestyrkandeJusterandes signaturer Q!!-



Österåker
Omröstningshsta

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20I9 - 2022)
KS 20I9-09-30, § |0:I4

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A
M johan Boström X X

M Hampe Klein X X

M Christina Funhammar X X

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

L Ritva Elg - Björn P. X

C Anne-Li Hübert X X

KD Arne Ekstrand X X

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

8 Mats Larsson - Daniel L. X

RP Roger Johansson X X

SD Anders Borelid X X

V Francisco Contreras X X

MP Michael Selander X X

M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Conny Söderström X

M Kenneth Netterström X

M Conny Ling X

C Björn Pålhammar X

KD Mikael Ottosson X

8 Daniel Lundin X

RP Hans Hellberg X

V Christina W'ulff -

Resultat 10 4 -

g'
?(/V/



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunscyreisen ZOI9-O9-3O

KS § I0:I5 Dnr. KS 20I7/0320

Redovisning av uppdrag om översyn av Österåkers kommuns
nuvarande lokala ordningsföreskrifter

Kommunstyrelsens beslut

Att med ett godkännande lägga översynen till handlingarna då översynen presenterat förslaget

att nuvarande lokala ordningsföreskrifter bibehålles då ingen information om att det

förekommit ordningsstörningar, nedskräpning, skadegörelse eller andra typer av händelser

som kan kopplas ihop med förekomsten av pengainsamling/tiggeri framkommit vid de
genomförda samråden och då de nuvarande ordningsföreskrifterna inrymmer möjligheten för

Polismyndigheten att agera i de fall insamling av pengar/ tiggeri leder till ordningsstörningar 1

Österåkers kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har uppdragit till Kommunstyrelsen att i samråd med Polismyndigheten
företrädare lokala näringsidkare samt övriga berörda aktörer - göra en översyn av Österåkers

kommuns nuvarande lokala ordningsföreskrifter Kommunstyrelsens förvaltning har

tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltrüngen genomfört uppdxaget i samråd med berörda
parter.

,

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-09-17, § 7:9.

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-09-04.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
att med ett godkännande lägga översynen till handlingarna då översynen presenterat förslaget

att nuvarande lokala ordningsföreskrifter bibehålles då ingen information om att det

förekommit ordningsstörningar, nedskräpning, skadegörelse eller andra typer av händelser

som kan kopplas ihop med förekomsten av pengainsamling/tiggeri framkommit vid de
genomförda samråden och då de nuvarande ordningsföreskriftema inrymmer möjligheten för

Polismyndigheten att agera i de fall insamhng av pengar/nggen leder till ordningsstörningar 1

Österåkers kommun.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Kommunkansliet

usterandes si naturer .3.4 ,/ Utdra sbest rkandeg KE __ . j ,
8 7



Österåker
Sammanträcesçrocckoli för Kommunszyreisen 20!9-09-30

KS§ I0216 Dnr. KSZOI9/0I65

Risk och sårbarhetsanalys 20 I 9-2022 Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att tillse att Risk- och sårbarhetsanalysens

föreslagna åtgärder genomförs samt årligen återrapportera krisberedskapsarbctet till

Kommunstyrelsen

2. Tillskjuta medel om 589 tkr för att reservkraftsförsörja de verksamheterna (Enebackens
äldreboende, Solskiftesskolans kök och Söraskolans kök) som i dagsläget riskerar att få

allvarliga konsekvenser Vid ett längre elavbrott.

Sammanfattning

I enlighet med MSst föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS
2015:5) har respektive förvaltning och bolag i Österåkers Kommun genomfört risk och
sårbarhetsanalyser som sedan aggregerats till denna rapport. Rapporten återfinns bilagd.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-09-17, § 7:10.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-06-14.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande

1. Uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att tillse att Risk- och sårbarhetsanalysens

föreslagna åtgärder genomförs samt årligen återrapportera krisberedskapsarbetet till

Kommunstyrelsen
2. Tillskjuta medel om 589 tkr för att reservkraftsförsörja de verksamheterna (Enebackens
äldreboende, Solskiftesskolans kök och Söraskolans kök) som i dagsläget riskerar att få

allvarliga konsekvenser vid ett längre elavbrott.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Säkerhetsstrateg

- Kommunkansliet

Justerandes signaturer
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Österåker
19-09-30Sammanträdesprotokoii för |<i13rnm L:skvär.

KS § IO:I7 Dnr. KS 20I9/0232

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från

sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

l. Anta den regionala överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Stockholms län.

2. Kalkyler utifrån verkligt utfall 2018 tom Q1 2019 inom somatisk slutenvård Visar att

kostnaden vid en överenskommelse hamnar runt 1 000 tkr per år och om man hade följt lagen

hamnar kostnaden runt 3 000-4 000 tkr per år (se bilaga A LUSEN). Utöver detta tillkommer

extra kostnader för psykiatrin som med överenskommelse om 5 fristdagar skulle medföra en
extra kostnad på ca 410 tkr per år och utan en Överenskommelse en kostnad på 663 tkr per år.

Sammanfattning

Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2019 att rekommendera kommunerna att anta

Regional Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i

Stockholms län. Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2019-08-27, § 8:12.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-09-17, § 7:12.

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-09-09.
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-08-27, § 8:12.

- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-19.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande

1. Anta den regionala överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Stockholms län.

2. Kalkyler utifrån verkligt utfall 2018 tom Q1 2019 inom somatisk slutenvård Visar att

kostnaden Vid en överenskommelse hamnar runt: 1 000 tkr per år och om man hade följt lagen

hamnar kostnaden runt 3 000-4 000 tkr per år (se bilaga A LUSEN). Utöver detta tillkommer

extra kostnader för psykiatrin som med överenskommelse om 5 fristdagar skulle medföra en
extra kostnad på ca 410 tkr per år och utan en överenskommelse en kostnad på 663 tkr per år.

Propositionsordning

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

Forts.
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Österåker
'Sammanträdesprowkoil för Kommunstyreisen 20 l 9-09-30

Forts. KS § 10:17

Expedieras
- Storsthlm
- Vård- och omsorgsnämnden
- Kommunkansliet

UtdragsbestyrkandeJusterandes signaturer
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Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20l9-O9-30

ng 10:18 Dnr. KS 20|9/0|57

Gallring av ansökningshandlingar i ReachMee

Kommunstyrelsens beslut

1. Ansökningshandlingar i rekryteringssystemet ReachMee bevaras och gallras i enlighet med
Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-07-05.

2. Beslutet gäller retroaktivt från och med 2012-11-01.

Sammanfattning
I samband med att GDPR trädde i kraft har hantering av personuppgifter i

rekryteringsärenden setts över. Efter genomför bevarande- och gallringsutredning

framkommer att gallring av ansökningshandlingar behöver nytt beslut då det skiljer sig från

nuvarande dokumenthanteringsplan.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-09-17, § 7:13.

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-07-05.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
1. Ansökningshandüngar i rekryteringssysternet ReachlVIee bevaras och gallras i enlighet med
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-07-05.

2. Beslutet gäller retroaktivt från och med 2012-11-01.

Propositionsordning

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

Expedieras
- PIR-enheten
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer __
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Österåker
Sammanträdesprotokoil för Kommunstyreisen 20I9-09-3O

KS § l0: |9 Dnr. KS zone/0375

Valärende

Kommunstyrelsens beslut

1. Endediga Svante Johansson (MP) från Tülgänglighetsrådet.

2. Utse Jonas Jonsson (MP) till ledamot i Tülgänglighetsrådet.

3. Utse Ulrika Hülgren (SD) till ledamot i Arvodesberedningen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen entledigar och utser ledamöter till de kommunala råden och

arvodesberedningen.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) redogör för förslag till ledamöter i Tülgänglighetsrådet och

Arvodesberedningen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) redogörelse

och finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet

UtdragsbestyrkandeJusterandes signaturer ”W



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-09-30

KS § 1020 Dnr. KS 20 | 9/0032

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 2019-08-13 - 2019-09-25.

- Protokollsutdrag, Vård- och omsorgsnämnden 2019-03-19, § 4:12. Överenskommdse om
omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvalmingen och kommunerna i

Stockholms län.

- Cirkulär 19:35, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2019-2022. 2019-08-22. - Protokoll,

Revisorerna, Förlängt avtalstiden i nu gällande revisionsavtal. 2019-08-27. - Brev,

Migrationsverket, Infomation om Migrationsverkets beräknade anvisningsandelat per

kommun för 2020. 2019-08-27. - Protokoll, Storstockholms brandförsvar, 2019-08-27. -

Minnesanteckningar, Kommunala pensionärsrådet, 2019-08-30. - Kallelse, Sammanträde i

Norrvatten 2019-09-11. - Minnesanteckningar, Skärgårdsrådet, 2019-09-04.
- Brev, Region Stockholm, Region Stockholm behöver er medverkan vid revideringen av den
regionala cykelplanen för att nå bästa möjliga resultat. 2019-09-09.
- Brev, Storsrhlm, Frågor och svar angående Överenskommelse om fördelning av

kostnadsansvar för hjälpmedel samt: den reviderade Sammanhållen överenskommelse om vård

och omsorg för äldre. 2019-09-11.

Postlista vecka 33-38/2019.

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer
,m #144:- Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoi' för Kommunstyrelsen 2019-09-30

KS § |0;2| Dnr. KS 20 :9/0009

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har till Viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller

tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2019-03-

04, § 3:4) 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.0.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.

Sammanställning av anställningsbeslut under perioden 2019-04-01 ._ 2019-06-30.

Sammanställning av delegationsbeslut från Tf. Produktionschef avseende tidsbegränsad

anställning, lönetillägg och utlandsresa under perioden 2019-07-09 - 2019-08-26.

Sammanställning av delegationsbeslut inom Samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden
2019-06-28 - 2019-09-16.

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer (g _54
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