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KS § 5:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Ärenden som utgår 
Ärende 5, Svar på motion nr 12/2018 från Peter Wihlner (SD) - Kommunen kompenserar barnfamiljer 
och skolelever medfri skolskjuts utgår. 
Ärende 15, Svar på revisionsrapport — Uppföljning granskning av investeringsstyrning utgår. 
Ärende 17, Kevidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal 
styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod utgår. 

Nytt ärende 
Nytt ärende Markanvisning skola i Skåvsjöholm, Svinninge blir nummer 20 på dagordningen. 

Övriga frågor 
Christina Wulff (V) anmäler fråga om diskussionsklimatet i Kommunstyrelsen. 
Ann-Christine Furustrand (S) anmäler fråga om hantering av beslutsunderlagen till 
Kommunstyrelsens sammanträden. 
Roger Johansson (RP) anmäler frågor: 
1. Laddstolpar. 
2. Käppalaprojektet. 
3. Banktjänster. 

Justerandes signaturer ,^3^5^ Utdragsbestyrkande 

Sammanträdes protokoll för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS § 5:2 

Val av juste rare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast 
måndagen den 29 april, klockan 11.45, kommunkansliet, Alceahuset. 

Sammanfattning 
Mats Larsson (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) t ill justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast måndagen den 29 april, klockan 11.45, kommunkansliet, Alceahuset. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS §5:3 Dnr. KS 2019/0072 

Planuppdrag för detaljplan Margretelundsvägen etapp 3 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhälisbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Margretelundsvägen 
etapp 3. 

2. Komplettera beslutsunderlagen med att Österåkers kommun detaljplanelägger för en 
utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen och förväntar sig att SL 
säkerställer att busshållplatserna längs sträckan tillgänglighetsanpassas och plats för 
väderskydd möjliggörs. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg längs 
Margretelundsvägen, samt att planlägga Margretelundsvägen med kommunalt 
huvudmannaskap. 
Den aktuella etappen ansluter till etapp 2 vid Gårdslötsvägen och går fram till gällande 
byggnadsplans avslut längs Isättravägen. 
Vägen är en gammal statlig väg som har övertagits av kommunen. Stora delar av sträckan är 
detalj planelagda med äldre byggnadsplaner med enskilt huvudmannaskap. I den nya 
detaljplanen föreslås huvudmannaskapet ändras till kommunalt 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-04-03, § 4:3. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2019-02-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Margretelundsvägen 
etapp 3. 
2. Komplettera beslutsunderlagen med att Österåkers kommun detaljplanelägger för en 
utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen och förväntar sig att SL 
säkerställer att busshållplatserna längs sträckan tillgänglighetsanpassas och plats för 
väderskydd möjliggörs. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

steråker 
Sammanträdesprotokoll för Kornmunstyrelsen 2019-04-24 

KS §5:4 Dnr. TN 2019/0056 

Svar på remiss TN 2018-1821 - Förslag till Trafikändringar i SL-
trafiken och Waxholmsbolagets trafik 20 19/2020 (T20) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna remissvar till T rafikförvaltningen angående förslag tiil trafikförändringar i 
SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik enligt tjänsteudåtande, 2019-03-12, bilaga 1. 

2. Komplettera remissvaret på sidan 5, under sista stycket, innebärande "Under förutsättning 
att vägföreningen godkänner busstrafik ska en eventuell framtida busstrafik synkroniseras med 
framtida skärgårds trafik. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fått en remiss från Trafikförvaltningen angående de 
traEkförändringar som föreslås för år 2020 (trafikstart december 2019). Inga trafikförändringar 
för buss eller tåg berör Österåkers kommun. För båttrafiken finns förslag till vissa justeringar i 
trafiken, som dock inte är av karaktären att det innebär påtaglig försämring av 
kollektivtrafiken. Kommunen har sammanställt synpunkter i ett skriftligt remissvar (bilaga 1). 

Beslutsunderlag 
- Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2019-04-23, § 4:14. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2019-04-04. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-04-03, '§ 4:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall til1 Tekniska nämndens beslutsförslag innebärande att 
godkänna remissvar till Trafikförvaltningen angående förslag till trafikförändringar i SL-
trafiken och Waxholmsbolagets trafik enligt tjänsteutlåtande, 2019-03-12, bilaga 1. 

Mats Larsson (S) y rkar på komplettering till remissvaret på sidan 5, under sista stycket, 
innebärande att under förutsättning att vägföreningen godkänner busstrafik ska en eventuell 
framtida busstrafik synkroniseras med framtida skärgårds trafik. 

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

Expedieras 
- Trafik förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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- Samhälls byggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 

Sammanträdssprocokoll för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS §5:5 Dnr. KS 2018/0303 

Svar på medborgarförslag nr 16/2018 - Lekplats i Svinninge 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 16/2018 besvarat med hänvisning til1 att det specifika området som 
föreslås är planlagt som naturmark, varför det inte går att nyanlägga en lekplats i området och 
att det är planlagt att uppföras en förskola norr om föreslaget område invid vilken det enligt 
plan ska anläggas en lekplats. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2018-11-19, § 8:11, föreslås att Österåkers 
kommun river en befintlig lekplats norr om fastigheten Svinninge 1:80 och bygger en ny 
lekplats på platsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att området som föreslås är 
planlagt som naturmark vilket innebär att kommunen inte kan bygga en lekplats på platsen. 

Beslutsunderlag 
- K ommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-04-03, § 4:6. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-03-27. 
- Samhällsbyggnads förvaltningen tjänsteudåtande daterat 2019-03-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 16/2018 besvarat med hänvisning till att det specifika området som 
föreslås är planlagt som naturmark, varför det inte går att nyanlägga en lekplats i området och 
att det är planlagt att uppföras en förskola norr om föreslaget område invid vilken det enligt 
plan ska anläggas en lekplats. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §5:6 Dnr. KS 2019/0043 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2019 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -19 785 tio: vilket motsvarar 94 % av 
periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 1 288 tkr varav 126 tia- återfinns inom 
samhällsbyggnads förvaltningens delar. Under perioden har 784 tkr redovisats som 
investeringar. Kommunstyrelsen redovisar en bokslutsprognos i enlighet med budget. 
Kommunstyrelsen redovisar en bokslutsprognos i enlighet med budget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2019-04-15. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-04-03, § 4:3. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2019 noteras till p rotokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Bu dget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS § 5:7 Dnr. KS 2019/0043 

Kommunfullmäktige ekonomiska uppföljning per mars 201 9 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2019 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -1 571 tkr vilket motsvarar 56 % av 
periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2019 är enligt budget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2019-04-15. 
- K ommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-04-03, § 4:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande att 
Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2019 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- E konomienheten 
- B udget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Controller KS/ICF 
- Kommunkansliet 

Utdragsbestyrkande 
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KS §5:8 Dnr. KS 2019/0043 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per mars månad 2019 noteras till protokollet. 

2. Bevilja bidragsutbetalning på 190 tkr till Global Picture för finansiering av en film avseende 
"300 år sedan Rysshärjningarna längs med Roslagskusten". 

3. Bevilja bidragsutbetalning på 30 tkr till Österåkersmilen för delfinansiering av 
arrangemange t. 

4. Bevilja bidragsutbetalning på 15 tkr till hinderbaneloppet Ultimate OCR. 

5. Bidragen för punkt 2,3 och 4 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2019. 

6. Redaktionell ändring på sidan 3, under rubriken "Flyktingverksamhet", punkten B, 
komplettera texten med ".... under etableringstiden". 

Protokolls anteckning 
Michaela Fletcher (M) lämnar en protokollsanteckning 
Alliansen valde att avslå socialdemokraternas tilläggsyrkande då det i det ursprungliga beslutet, 
som socialdemokraternas hänvisar till, redan ingår en återkoppling. 
Michaela Fletcher (M) 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en skriftlig reservation 
Vi dagens sammanträde har vi yrkat att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 20 maj 
skall få en skriftlig redogörelse innebärande en specifikation från vilka poster de medel på 
omkring 10 miljoner som nu skall frigöras för att rädda skolan. Vi måste snabbt få veta detta 
samt få en analys av konsekvenser av att flytta pengar från Produktions förvaltningen central ut 
till skolorna. Centralt idag ligger chefslöner förskola, chefslöner skola, Elevhälsan , särskild 
undervisningsgrupp, licenser, samt hela Produkuonsförvaltningens stab med löner. Vi kan inte 
se att här finns några 10 miljoner kronor att hämta som inte är att pengar redan bokade för 
förskola och skola. Skolan behöver ytterligare resurser , inte omfly ttningar av medel som 
redan går till förskola och skola till kostnadsställen på varje enhet, det ger inget nytillskott. Vi 
beklagar och reserverar oss mot beslutet om att inte tillgodose vårt förslag om att 
kommunstyrelsen inte får denna redovisning vid maj sammanträdet, att inte ge oss det, eller 
att skjuta på det i tid är oroväckande. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprocokoll för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

Forts. KS § 5:8 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska kommunstyrelsens kontor 
redovisa bokslutsprognos per 2019 12 31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella 
mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2019 görs under året. Fokus ska läggas 
på en säkrare prognos och analys samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt 
upprätthålla en god ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 
- Ko mmunstyrelsens kontors tjänsteudatande daterat 2019-04-14. 

-- Ko mmunstyrelsens arbetsutskott ha.r b ehandlat ärendet 2019-04-03, § 4:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per mars månad 2019 noteras till protokollet. 
2. Bevilja bidragsutbetalning på 190 tkr till Global Picture för finansiering av en film avseende 
"300 år sedan Rysshärjningarna längs med Roslagskusten". 
3. Bevilja bidragsutbetalning på 30 der t ill Österåkersmilen för delfinansiering av 
arrangemanget. 
4. Bevilja bidragsutbetalning på 15 der t ill hinderbaneloppet Ultimate OCR. 
5. Bidragen för punkt 2,3 och 4 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2019. 

Ann-Christine Furustrand (S) y rkar på tillägg innebärande att Kommunstyrelsen vid sitt 
sammanträde den 20 maj, får en skriftlig redogörelse, innebärande en specifikation från vilka 
poster dessa medel tas ifrån och en analys av konsekvenserna av att sådan förflyttning av de 10 
(11) miljoner kronor som produktionschefen har fått i uppdrag att "frigöra" för att eliminera 
prognosticerat underskott för 2019. 

Christina Funhammar (M) yrkar på redaktionell ändring innebärande att på sidan 3, under 
rubriken "Flyktingverksamhet", punkten B, komplettera texten med " under 
etableringstiden". 

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

Propositionsordning 2 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) och 
finner att så är fallet 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 6 nej-röster. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 5:8 

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- R edovisningsenheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20 I 9 - 2022) 
KS 2019-04-24, § S:8 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare I N A 

M [ohan Boström X X 

M Hampe Klein Conny S. X 

M Christina Funhammar X X 

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

L Ritva Elg X X 

C Anne-Li Hilbert X X 

I<D Arne Ekstrand X X 

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

s Mats Larsson X X 

RP Roger [ohansson X X 

SD Anders Borelid X X 

V Francisco Contreras - Christina W. X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 

M Conny Söderström X 

M Kenneth Netterstxöm X 

M Conny Ling X 

C Björn Pålhammar X 

KD Mikael Ottosson X 

S Daniel Lundin X 

RP Hans Hellberg X 

V Christina Wulff X 

Resultat 8 6 -

»7 



steråker 
Sa m m ant rad es p ro co ko 11 för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS § 5:9 Dnr. KS 2019/0098 

Revidering av taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande 
produkter, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa 
receptfria läkemedel 

Korn mun styre Isens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter och vissa receptfria läkemedel 
(avseende regler till ti llämpning) fastställs att gälla från och med den 1 juli 2019 enligt bilaga 1. 

2. Taxa (antagna av KF 2018-11-19 § 8:4) för tillsyn över folköl, tobak, elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare och liknande produkter och vissa receptfria läkemedel upphör att gälla 
från och med den 1 juli 2019 som syns i bilaga 2. 

Sammanfattning 
Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om ny tobakslag, Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter Tobakslagen (1993:5814) och Lag (2017: 425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Därför revideras taxan. 
En av förändringarna i lagen om tobak och liknande produkter är bland annat att 
tillstånds plikt för handel med tobaksvaror införs. Tillståndet kan avse stadigvarande 
försäljning, tidsbegränsad försäljning eller tiUståndspliktig försäljning i partihandeln. Tillståndet 
söks hos kommunen. Anmälningsplikten för försäljning av elektroniska cigaretter eller 
påfyllningsbehållare kvarstår. I taxan införs en årlig avgift för tillsyn av försäljning av 
tobaksvaror i partihandel. Den av Kommunfullmäktige fastställda timavgiften är för 2019 är 1 
315 kr för Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet med stöd av livsmedelslagen, lag om 
tobak och liknande produkter, tobakslagen (upphör 1/7), lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel (upphör 1/7) och lag om elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare och 
alkohollagen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-04-03, § 4:6 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteudåtande daterat 2019-03-27, rev. 2019-04-09 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter och vissa receptfria läkemedel 
(avseende regler till tillämpning) fastställs att gälla från och med den 1 juli 2019 enligt bilaga 1. 
2. Taxa (antagna av KF 2018-11-19 § 8:4) för tillsyn över folköl, tobak, elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare och liknande produkter och vissa receptfria läkemedel upphör att gälla 
från och med den 1 juli 2019 som syns i bilaga 2. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

ö Österåker 
Sarnmancrädesprocokoll för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

Forts. KS § 5:9 

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

Expedieras 
- M iljö- och hälsoskyddsnämnden 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer J/j f Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS §5:10 Dnr. KS 2019/0086 

Extra lokalbidrag till Kunskap Österåker ÅB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kunskap Österåker AB beviljas extra lokalbidrag för verksamhetsåret 2019 i enlighet med 
tjänsteudåtandet. daterat 2019-03-20. 

2. Det extra lokalbidraget, 534 tkr, finansieras inom posten lokaler centralt i resultatbudgeten. 

Sammanfattning 
Kunskap Österåker AB har ansökt om extra lokalbidrag för Fredsborgs förskola för 2019. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-04-03, § 4:8. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudå tände daterat 2019-03-20. 
- P rotokollsutdrag från Förskole- och grundskolenämndens sammanträde 2019-03-05, § 2:6. 
- Utbildnings förvaltningens tjänsteudå tände daterat 2019-02-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Kunskap Österåker AB beviljas extra lokalbidrag för verksamhetsåret 2019 i enlighet med 
tjänsteudåtandet daterat: 2019-03-20. 
2. Det extra lokalbidraget, 534 tkr, finansieras inom posten lokaler centralt i resultatbudgeten. 

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

Expedieras 
- Förskole- och grundskolenämnden 
- B udget- och kvalitetsenheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

3 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS § 5:1 I Dnr. KS 2019/01 19 

Upphäva riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående 
huvudman för förskola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Riktlinjer för extra lokalbidrag, antagna av Kommunfullmäklige 2018-05-21, § 4:11, upphör att 
gälla från och med 2019-06-01. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Kommunstyrelsen beslutar om att riktlinjerna för extra lokalbidrag antagna av-
kommun fullmäktige upphör att gälla från och med juni i år. Det är tydligt. Men något beslut 
om exakt vilka regler som skall gälla när de nuvarande tas bort finns inget beslut på. U tan det 
finns en text under rubriken "bakgrund" som hänvisar till ett annat dokument där 
Skolförvaltningen skall ha skrivit hur lokalbidragen för skolan hanteras. Det är nu därmed 
otydligt och flummigt vad det är för bedömningsgrunder som ersätter de nu borttagna. Om 
någon vill få ta del av vad som gäller , så är det oldart vilket dokument som skall hänvisas till, 
då det inte finns ett klart beslut. Olyckligt. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Kommunens riktlinjer för extra lokalbidrag för fristående förskola, antagna av 
Kommunfullmäktige 2018-05-21, § 4:11, föreslås upphöra innebärande att prövning av 
lokalbidrag hanteras på samma sätt som för skolverksamhet. 

Beslutsunderlag 
- Ko mmunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-04-09. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-04-03, § 4:7. 
- Protokollsutdrag från Förskole- och grundskolenämndens sammanträde 2019-01-29, § 1:8. 
- Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2019-01-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att riktlinjer för extra lokalbidrag, antagna av Kommunfullmäktige 2018-05-21, § 4:11, upphör 
att gälla från och med 2019-06-01. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Samrriahcrädesprocokoll för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

Forts. KS § 5:11 

Expedieras 
- Förskole- och grundskolenämnden 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

steråker 
Sammanträdes pro co koll för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS §5:12 Dnr. KS 2019/0102 

Särskilt boende för äldre på Ljusterö 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Uppdra åt Kommunstyrelsen att beställa av Armada Kommunfasdgheter AB genomförande 
av byggnation till en maximal hyreskostnad på 2,4 mkr/år. 

2. Finansiering av hyreskostnaden om 2,4 mkr/år kommer att ske dels via boende och dels via 
Vård och omsorgsnämndens ram för gemensamma ytor. 

3. Finansiering av den totala kostnaden om 10 Mkr ska beaktas i budgetarbete då Ljusterö 
särskild boende kan invigas. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Det är bra att beslut att bygga detta särskilda boende på Ljusterö äntligen ånyo kommer till. 
I planprocessen har vi framhållit att det hade varit bra om ytterligare en våning hade lagts till 
på det planerade huset redan från början, då behovet framöver kommer att växa ,än dess tio 
platser. Det hade varit ett mer långsiktigt beslut. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
2015-02-09 (§1:20) fattade Kommunfullmäktige beslut om att godkänna en förstudie om 
Ljusterö särskilda boende. I uppdraget ingick vård och omsorgs förvaltningen tillsammans med 
Armada Fastighets AB skulle projektera ett särskilt boende på Ljusterö samt att hitta en 
placering. Placering valdes och en detaljplan för att stödja byggnationen beställdes. 
Detaljplanen antogs under våren 2017 och projekteringen slutfördes under hösten. Då lång tid 
gått sedan tidigare beslut och kalkyl, upphandlades projektet under vintern 2017. Endast ett 
anbud inkom som översteg beslutad maximalhyra. Beslut fattades att avvakta byggnationen i 
och med indikationerna om en sviktande byggnationsmarknad vilket också pekar på att ett 
mer fördelaktigt anbud skulle kunna lämnas vid en senare tidpunkt. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-04-03, § 4:9. 
- K ommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-03-27, rev. 2019-03-29. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Uppdra åt Kommunstyrelsen att beställa av Armada Kommunfastigheter AB genomförande 
av byggnation till en maximal hyreskostnad på 2,4 mkr/år. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll rör Kommunstyrelsen 2019-04-24 

Forts. KS § 5:12 

2. Finansiering av hyreskostnaden om 2,4 mkr/år kommer att ske dels via boende och dels via 
Vård och omsorgsnämndens ram för gemensamma ytor. 
3. Finansiering av den totala kostnaden om 10 Mkr ska beaktas i bu dgetarbete då Ljusterö 
särskild boende kan invigas. 

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

Expedieras 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ^0^"^ /~i"/ /•' Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprocokoll för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS §5:13 Dnr. KS 2019/0099 

Revidering av tillämpningsanvisning avseende Produktionsutskottets 
styrregler 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna revidering av tillämpningsanvisning avseende Produktionsutskottet styrregler, i 
enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2019 -04 03. 

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

Sammanfattning 
Fram och med januari 2019 har Produktionsutskottet inrättas, i stället för den tidigare 
nämnden Produktionsstyrelsen som har funnits i kommunen sedan 2.a halvåret 2007 fram till 
och med 2018. 
Det finns av Kommunfullmäktige sedan tidigare antagna styrmodellsprinciper för beställare-
och utförarorganisationen. Dessa principer behöver revideras till följd av den nya politiska 
organisationen. En del av styrdokumentet avser "Tillämpningsanvisning produktionsstyrelsens 
styrregler" som omfattar Produktionsutskottets uppdrag och styrregler för uppföljning, dialog 
samt resultatkrav. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-04-03, § 4:10. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-04-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att godkänna 
revidering av tillämpningsanvisning avseende Produktionsutskottet styrregler, i enlighet med 
förvaltningens tjänsteudåtande, daterat 2019-04-03. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på ändring i Tillämpningsanvisningar avseende 
Produktionsutskottets styrregler innebärande 
1. I fjärde punkten under rubriken Produktionsutskottets huvuduppgift ändras till Efter beslut 
av kommunstyrelsen planera för utveckling/ avveckling av verksamheter. 
2. I tredje punkten under rubriken Produktionsutskottets uppdrag ändras till Kommunstyrelsen 
kan i särskilda uppdrag anmoda Produktio nsutskottet att bedriva verksamhet som finansierad av peng inom 
områden där inga alternativa u förare finns men där Produktionsutskottet bedömt att man inte på 
affärsmässiga grunder kan bedriva sådan verksamhet. E ventuella ekonomiska konsekvenser av en sådan 
anmodan tas upp med Kommunstyrelsen i samband med att kommunstyrelsen ger produktionsutskottet 
uppdraget om att bedriva ny verksamhet. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoli för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

Forts. KS 5:13 

3. Första punkten under rubriken Dialogmöten ändras till Under höstterminen hålls dialogmöte 
mellan Produktionsutskottet och produktionsledningen inför kommande årsbudget... osv... 

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

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bHagd omröstningslista med 8 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstår. 

Expedieras 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20 I 9 - 2022) 
KS 2019-04-24, § 5:13 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare .T N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein _ Conny S. X 

M Christina Funhammar X X 

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

L Ritva Elg X 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 X X 

RP Roger Johansson X X 

SD Anders Borelid X X 

V Francisco Contreras _ Christina W. X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 

M Connv 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 X 

Resultat 8 5 1 

i&Ct 



Samrnanträdesprocokoli för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS §5:14 Dnr. KS 2019/0019 

Svar på motion nr i/2019 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Konsultväxling - bättre användning av skattemedel 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 1/2019 besvarad med hänvisning till att kommunen redan planerat en 
effektivisering på 10 Mkr för 2019 och kostnaden för konsulter och inhyrd personal kommer 
att beaktas i effelctiviseringsarbetet. 

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

Sammanfattning 
I motionen föreslås en del av kommunens kostnader för konsulter och inhyrd personal 
omvandlas genom att istället anställa personal med den kompetens som saknas till följd av 
minskade konsultkostnader. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-04-03, § 4:12. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-03-27. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
motion nr 1/2019 besvarad med hänvisning till att kommunen redan planerat en 
effektivisering på 10 Mkr för 2019 och kostnaden, för konsulter och inhyrd personal kommer 
att beaktas i effektiviseringsarbetet. 

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

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

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den som är för Ann-Christine Furustrands (S) y rkande röstar nej. 
Omröstningen utfaller enligt bilagd omxöstningslista med 8 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstår. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Om röstnings I i sta 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-04-24, §5:14 

Patti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare r N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein Conny S. X 

M Christina Funhammar X X 

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

L Ritva Elg X 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 X X 

RP Roger Johansson X X 

SD Anders Boreiid X X 

V Francisco Contreras _ Christina W. X 

iMP Michael Solander 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 

S Daniel Lundin X 

RP Hans Hellberg X 

V Christina Wulff X 

Resultat 8 5 1 



Sammanträdesprotokoll rör Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS § 5:15 Dnr. KS 2019/0049 

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet 
Norrvatten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Medge Kommunalförbundet Norrvatten en ökning av nuvarande låneram med 400 Mkr till 
1300 Mkr, i enlighet med förvaltningens tjänsteudåtande, daterat 2019-04-09, 

2. Detta beslut äger giltighet under förutsättning av likalydande beslut i samtliga 
medlemskommuner. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Norrvatten hemställer om Österåkers kommuns särskilda medgivande 
om att Norrvatten får utöka nuvarande låneram om 900 Mkr med 400 Mkr till ett sammanlagt 
belopp om 1 300 Mkr ler, från och med år 2019. En förutsättning är att samtliga 
medlemskommuner fattar likalydande beslut om särskilt medgivande. 

Beslutsunderlag 
- K ommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2019-04-09. 
- K ommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-04-03, § 4:13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Medge Kommunalförbundet Norrvatten en ökning av nuvarande låneram med 400 Mkr till 
1300 Mkr, i enlighet med förvaltningens tjänsteudåtande, daterat 2019-04-09, 
2. Detta beslut äger giltighet under förutsättning av likalydande beslut i samtliga 
medlemskommuner. 

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

Expedieras 
- K ommunalförbundet Norrvatten 
- B udget - och kvalitetsenheten 
- Ekonomienheten 
- Controller KS/KF 
- K ommunkansliet 

Justerandes signaturer r" farfar Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprotokoll för Kornmunstyrelsen 2019-04-24 

KS §5:16 Dnr. KS 2019/0050 

Fullmakt för Österåkers kommuns ombud att företräda kommunen 
AB Vårljus stämma 8 maj 20 19 

Kommunstyrelsens beslut 

Utse kanslichef Peter Freme att företräda Österåkers kommun vid årsstämma i AB Vårljus 
den 8 maj 2019. 

Sammanfattning 
Utse representant från Österåkers kommun att företräda Österåkers kommun vid årsstämman 
i AB Vårljus. 

Beslutsunderlag 
Fullmakt utfärdad av Kommunstyrelsens ordförande, Michaela Fletcher (M), daterat 
2019-04-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att utse kanslichef Peter Freme att företräda Österåkers kommun 
vid årsstämma i AB Vårljus den 8 maj 2019. 

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

Expedieras 
- K ommunkansliet 

Justerandes signaturer — Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS §5:17 Dnr. KS 2019/01 13 

Tilläggshyresavtal konstgräsplan Margretelunds fotbollsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Uppdra åt Kommunstyrelsen att beställa av Armada Kommunfastigheter AB genomförande 
av påfyllnad av granulat inkl. åtgärder för att minska spridningen av granulaten på 
Margretelunds fotbollsplan till en utgift på ca 550 tkr. 

2. Finansiering av kostnaden kommer att ske genom ett tilläggshyresavtal om ca 80 tkr/år 
inom Kultur- och fritidsnämndens tilldelade ram. 

Sammanfattning 
I och med att spelarskador ökat efter byte av konstgräs 2018 och övriga åtgärder ej gett 
tillfredställande resultat föreslås påfyllnad av granulat till konstgräsplanen i Margretelund. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-04-03, § 4:15. 
- K ommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-04-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Uppdra åt Kommunstyrelsen att beställa av Armada Kommunfastigheter AB genomförande 
av påfyllnad av granulat inkl. åtgärder för att minska spridningen av granulaten på 
Margretelunds fotbollsplan till en utgift på ca 550 tkr. 
2. Finansiering av kostnaden kommer att ske genom ett tiJläggshyresavtal om ca 80 tkr/år 
inom Kultur- och fritidsnämndens tilldelade ram. 

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

Expedieras 
- Armada Fastighet AB 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- K ommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Sarnrnanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS §5:18 Dnr. KS 2019/0120 

Riktlinjer för att förhindra diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier i arbetslivet i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Riktlinjer för att förhindra diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier i ar betslivet i Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
Österåkers kornmun behöver en tydlig riktlinje som visar hur kommunen arbetar för att 
förhindra trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, sexuella 
trakasserier eller repressalier på arbetet. Det ska vara tydligt för såväl arbetsgivare som 
arbetsgivarrepresentanter och anställda att nämnda beteenden inte tillåts. 

Beslutsunderlag 
- K ommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-04-09. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-04-03, § 4:16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att godkänna Riktlinjer för att förhindra diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier i arbetslivet i Österåkers kommun. 

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

Expedieras 
- H R-enheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer - Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprocokoli för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS §5:19 Dnr. KS 2019/0121 

Svar på fråga angående turistverksamheten i Akersberga centrum 
och på Ljusterö torg 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna förvaltningens tjänsteudåtande som svar på Ann-Christine Furustrands yrkanden. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) f rågar om turistverksamheten i Akersberga centrum och på 
Ljusterö torg. 
Turis t/informations byråverksamhet i Akersberga centrum som på Ljusterö läggs ner, kan jag 
läsa i lokala media. Beslut finns i KS och KF om att starta dessa båda verksamheter. Men 
något politiskt beslut att lägga ner dessa finns inte. 
Vem och på vilket sätt har dessa beslut fattats ? Detta måste KS AU och KS få svar på och 
kunna få ta del av. Allt beslutsfattande skall ske öppet och transparent. 
Har tjänstemän fattat beslut, vilket jag hävdar att de inte kan, men om man nu uppfattat att de 
kan det, så skall detta/dessa beslut lika fullt gå att få skriftligt, något som jag begärt med hittills 
inte fått. 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar 
1. KS AU samt KS får en full rapport om hur avveckling av två verksamheter som KS och KF 
fattat beslut om skall inrättas, hur dess nu har, utan politiska beslut har avvecklas. 
2. De beslut som fattats, av tjänstemän skall skriftligt lämnas ut till dem som så begär. Dessa 
skall tas upp som ärende vid nästa KS 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2109-04-23. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-04-03, § 4:17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att godkänna förvaltningens tjänsteudåtande som svar på Ann-Christine Furustrands 
yrkanden. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att ärendet ska hanteras vid Kommunstyrelsens 
sammanträde 2019-05-20. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde i eller 
vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-20 och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Sammancrådesprocokoll för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

Forts. KS § 5:19 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja, den som 
vill att ärendet avgörs idag röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 6 nej-röster. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer J/1-/' Utdragsbestyrkande 



O rn röstn ingsJj sta 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-04-24, § 5:19 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare 1 N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein Connv S. X 

M Christina Funhammar X X 

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

L Ritva Elg X 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 X X 

RP Roger Johansson X X 

SD Anders Borelid X X 

V Francisco Conteeras _ Christina W. X 

MP Michael Solander 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 

I<D Mikael Ottosson X 

S Daniel Lundin X 

RP Hans Hellberg X 

V Christina Wulff X 

Resultat 8 6 -

O Österåker 
Sammanträdesprotokoil för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS § 5:20 Dnr. KS 2019/0074 

Markanvisning skola i Skåvsjöholm, Svinninge 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att utlysa markanvisningstävling avseende den 
del av fastigheten Svartgarn 2:632 som planläggs för skoländamål. 

2. Fastigheten ska upplåtas med tomträtt för byggande av skola eller kombinerad skola och 
förskola. 

3. Återredovisning av tävlingsbidragen ska göras på Kommunstyrelsens planarbetsutskott 
innan kommunen tilldelar en vinnare. 

Sammanfattning 
Godkännande av inbjudan till markanvisningstävling för skola eller kombinerad skola och 
förskola i Skåvsjöholm., Svinninge med planerad verksamhetsstart HT-2022. 
Ärendet hanterades på Kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-18, § 4:8, men på grund av-
skrivfel i protokollet framstod det som att ärendet skulle vidare till Kommunfullmäktige då 
ärendet ska stanna på Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) vrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande 
1. Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att utlysa markanvisningstävling avseende den 
del av fastigheten Svartgarn 2:632 som planläggs för skoländamål. 
2. Fastigheten ska upplåtas med tomträtt för byggande av skola eller kombinerad skola och 
förskola. 
3. Återredovisning av tävlingsbidragen ska göras på Kommunstyrelsens planarbetsutskott 
innan kommunen tilldelar en vinnaren. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer — Utdragsbestyrkande 



Sammanträdes protokoll för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS §5:21 Dnr. KS 2019/0032 

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 informadon finns i sin helhet hos 
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet. 
Anmälan av meddelanden och informadon som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2019-03-11 — 2019-04-08. 

- P rotokoll, Österåkers stadsnät AB, 2019-03-12. 
- Protokoll, Sågra Fastighets AB, 2019-03-12. 
- P rotokoll, Tunadotter AB, 2019-03-12. 
- P rotokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2019-03-12. 

Protokoll, Armada Blåljusfasdgheter AB, 2019-03-12. 
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2019-03-12. 
- P rotokoll, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2019-03-12. 
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter AB, 2019-03-12. 
- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2019-03-12. 
- Cirkulär 19:11, SKL, Hantering av karensavdraget för anställda på RiB. 2019-03-18. 
- Brev, Visit Roslagen, Visit Roslagen lämnar turistbyrån i Österåker. 2019-03-15. 
- Information, Energimyndigheten, Styrels planeringsomgång 2019-2021. 2019-03-15 
- Inbjudan, Visit Roslagen, Bolagsstämma 2019-04-11, kl. 16.00. 2019-03-11. 
- Protokoll 1/2019, AB Vårljus, 2019-01-23. 
- Protokoll 2/2019, AB Vårljus, 2019-02-20. 
- Sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter m.m. inom Stockholms län 
2018, Länsstyrelsen Stockholm, 2019-03-13. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Förläggning av elkabel och utbyte av skylt på fastigheten 
Applarö 1:85 i Applarö naturreservat, Österåkers kommun, 2019-03-12. 
- Cirkulär 19:10, SKL, Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på 
kommunala anläggningar. 2019-03-12. 
- SKL, Patientförsäkring i kommunal hälso- och sjukvård. 2019-03-20. 
- Protokoll, Norrvatten, 2019-03-06. 
- Minnesanteckningar för Integrationsrådet, 2019-03-11. 
- Brev, angående Förhindrad plantering av Valsättra/Svinninge Allé 2. 2019-03-01. 
- SKL , Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige. 2019-03-26. 
- Brev, Avisering om ordinarie årsstämma i Inera AB, årsstämma genomförs 5 juni 2019, kl. 
10.00, 2019-04-01. 
- Förhandsbesked om Vårljus årsstämma, 2019-03-27. 
- Cirkulär 19:17, SKL, Arbetsförmedlingens beslut om semesterersättning. 
- Samarbetsavtal gällande upphandling inom nordostkommunerna 2019-01 -01 -2021 -12-31. 
2019-03-08 
- Kallelse, Norrvatten, Sammanträde i förbundsstyrelsen 2019-04-09. 2019-04-01. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Samrnancradesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

Forts. KS § 5:21 

- Cirkulär 19:14, Överenskommelse om ändringar AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor m.m. 
(2019-03-21). 
- Cirkulär 19:13, SKL, Sotningsindex 2019. 

Brev, angående Missade intäkter, Valsättra 2. 2019-04-05. 

Postlista v. 11-14/2019 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ner Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS § 5:22 Dnr. KS 2019/0009 

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.o.m. 
Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis är 
uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden 
börjar löpa från det datum då sökanden fått del av beslutet 

Kommunstyrelsens ordförande har 2019-03-25 beslutat att ge fullmakt till Lars Österlind att 
vara representant för ägarombud för Armada Fastighets AB samt dotterbolagen vid extra 
bolagsstämma den 23 april 2019. 

Kommunstyrelsens ordförande har 2019-03-27 beslutat att ge fullmakt till advokaterna och 
jur. kand. vid Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå AB att företräda Österåkers kommuns 
intressen mot privatpersoner. 

I enlighet att med Kommunstyrelsens delegationsordning p 6.2 har Kommundirektören med 
kontrasignering av Budget - oc h kvalitetschefen beslutat om uppsägning av hyresavtal 16-911-
02-117 (f.d. korttidslokaler) avseende lokal i fastigheten Häcks ta 1:53, Hackstavägen 22, 
Österåkers kommun, 2019-03-27. 

I enlighet att med Kommunstyrelsens delegationsordning p 6.2 har Kommundirektören med 
kontrasignering av Budget- och kvalitetschefen beslutat om uppsägning av hyresavtal Al3578 
(41-435-02-004) avseende lokal om 363 kvm, på fastigheten Smedby 19:553, Österåkers 
kommun, 2019-03-27. 

1 enlighet att med Kommunstyrelsens delegationsordning p 6.2 har Kommundirektören med 
kontrasignering av Budget- och kvalitetschefen beslutat om uppsägning av hyreskontrakt 41-
100-01-001 Solskiftesvägen 10 A-E och 41-100-01-004 Solskiftesvägen 12 F-G & L-N 
(summa 10 st lgh), 2019-03-20. 

I en lighet att med Kommunstyrelsens delegationsordning p 6.2 har Kommundirektören med 
kontrasignering av Budget- och kvalitetschefen beslutat om uppsägning av hyresavtal A14003 
(41-931-02-315) avseende lokal ca 1390 kvm, på fastigheten Smedby 30:4, Stenhagensvägen 
45-47, Österåkers kommun, 2019-03-29. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer W7* Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprotokoll rör Kommunstyrelsen 2019-04-24 

KS §5:23 Dnr. KS 2019/0008 

Övriga frågor 

Christina Wulff (V) anmäler fråga om diskussionsklimatet i Kommunstyrelsen. 
Svar: Frågan noteras till protokollet. 

Ann-Christine Furustrand (S) anmäler fråga om varför läggs inte alla handlingar ut på 
kommunens webb inför till exempel dagens KS? 
Vem bestämmer vilka handlingar/ärenden som inte skall läggas ut/offentliggöras? 
Svar: Enligt Kommunstyrelsens reglemente gäller följande: 
19 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
För övrigt gäller enligt förvaltningens rutiner att alla handlingar publiceras via hemsidan eller 
Netpublicator samtidigt med att kallelse skickas ut inför sammanträden. 
För det fall handlingar ej finns med i kallelsen kan det bero på t.ex. att underlaget av olika skäl 
ännu ej färdigställts. I sådant fall publiceras handlingar kort stund före mötet, alternativt 
"dukas på bordet". 

Roger Johansson (RP) anmäler frågor: 
1. Vem äger laddstolparna för el-bilar i Österåkers kommun och kostar det något att ladda sin 
el-bil? 
Svar: Det är respektive fastighetsägare som. äger laddstolparna och idag kostar det ingenting att 
ladda sin el-bil vid Alceahuset. 

2. Vi vill att frågan om EU-bidrag ska vara med i en projektplan. Detta oavsett om avtalet med 
Käppalaförbundet genomförs eller att en lokal anläggning byggs. 
Svar: Självklart avser Roslagsvatten AB att över alla möjligheter till b idrag oavsett slutlig 
utgång av reningsverk. 

3. Banktjänster. 
Svar: Det pågår en upphandling av banktjänster som är klar efter sommaren 2019. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer har Utdragsbestyrkande 


