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Register till Kommunstyrelsens protokoll I5 juni 2020

§ 7:1 Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor

§ 7:2 Val av justerare, tid för justering och information

§ 7:3 Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till

budget 2021 och plan 2022-2023

§ 7:4 Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente § 1 med
anledning av förslag på ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på

serveringsställen

§ 7:5 Försäljning av Hagby 1:98.

§ 7:6 Uppförande av Österåkers Multihall

§ 7:7 Sponsoravtal Multihallen
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§ 7:11 Redovisning av delegationsbeslut
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KS § 7:|

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor'

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt

tillhörande handlingar.

justerandes signaturer W- Utdmgsbestyrkande
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KS § 7:2

Val av justerare, tid för' justering och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet

justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet, kommunkansliet,

Alceahuset.,

Sammanfattning

Mats Larsson (8) föreslår Ann-Christine Furustrand (8) till justerare.

Protokollet föreslås justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet,

kommunkansliet, Alceahuset.

Information

justerandes signaturer W_ Utdragsbestyrkande
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KS § 7:3 Dnr. KS 2020/0I26

Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av

förslag till budget 202I och plan 2022-2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Direktiv och anvisningar för 2021-2023 godkänns.

2. Preliminära ramar avseende drift och investering för kommunstyrelsen och

nämnder fastställs.

3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med
budget 2021 och plan 2022-2023.

Särskilt yttrande

Ann-Chrisü'ne Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande

Vi tackar för underlaget, Direktiv och ekonomiska förutsättningar till budget

2021 och plan 2022-2023, och återkommer med ett eget budgetförslag senare i

höst.

Ann-Christine Furustrand (S)

Protokollsanteckningar

Roger Johansson (RP) lämnar en protokollsanteckning

Ärende 3, Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag

till budget 2021 och plan 2022-2023. Vi har tagit del av förutsättningarna men
lägger inga yrkanden nu. Vi återkommer med ett eget budgetförslag.

Roger Johansson (RP)

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag

till budget 2021 och plan 2022-2023. Förutom direktiv och anvisningar ges

nämnderna preliminära ramar avseende drift och investeringar 2021.

Budgetförslaget för år 2021 medför en kostnadsutvecldjng på cirka två procent

per invånare. Verksamhetens preliminära nettokostnader för 2021 uppgår till

2 366 880 tkr Vilket innebär en ökning med 76 110 tkr jämfört med budget

2020. Nämndernas preliminära utgiftstak för 2021 avseende bruttokostnader

beräknas till 2 678 850 tkr. Nämndernas preliminära intäkter för 2021 beräknas

till 376 950 tkr. Nämndernas preliminära investeringsbudget för 2021 beräknas

till 110 000 tkr (netto). Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på 17:10 kr,

således en oförändrad skattesats jämfört med 2020.

Forts.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

øe 1%:
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Forts. KS § 7:3

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-0640.

Deltar ej i beslutet

Michael Solander (MP) deltar inte i beslutet och återkommer med ett eget

budgetförslag

Francisco Contreras (V) deltar inte i beslutet.

Anders Borelid (SD) deltar inte i beslutet och återkommer med ett eget

budgetförslag

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande

1. Direktiv och anvisningar för 2021-2023 godkänns.

2. Preliminära ramar avseende drift och investering för kommunstyrelsen och

nämnder fastställs.

\

3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med
budget 2021 och plan 2022-2023.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindow (L)

yrkande och fmner att så är fallet.

Expedieras

Samdiga nämnder
Ekonomidirektören

Controllers

Akt

Justerandes signaturer

i?
:

Utdragsbestyrkande
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KS § 7:4 Dnr. KS 2020/0I 39

Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente § I

med anledning av förslag på ny lag om tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Ny lydelse 1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente i § 1 ska vara:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och

hälsoskyddsområdet med stöd av miljöbalken, livsmedelslagen,

srrüttskyddslagen, strålskyddslagen, lag om handel med Vissa receptfria

läkemedel, lag om tobak och liknande produkter, alkohollagen samt lag om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Nämnden har också att

fullgöra de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den

kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsomxådet.

2. Beslut om revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente § 1

sker under förutsättning av att riksdagen beslutar att anta förslaget till lag om

[flärd/liga smittskyddsåtgá'rderpå Jemerz'ngxstä//m

Sammanfattning

Regeringen har i ett utkast till lagrådsremiss lämnat förslag till en ny lag om

ti/árä//zga Jmiltszêyddsåzgärderpå semerz'ngsstä//m Kommunen ska utöva tillsyn och

meddela de förelägganden som behövs för att lagen och anslutande förskrifter

följs. Det rör sig om en helt ny lag som inte ingår 1 Miljö- och

hälsoskyddsnämndens nuvarande uppgifter. En revidering behöver därför

göras i reglementet under förutsättning att riksdagen beslutar att anta förslaget

till lag omtz'lárä//zga smittskyddsâzgärderpå .remn'ngmä//m

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-06-08, § 4:17.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande daterat 2020-06-03.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-27.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande

1. Ny lydelse i Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente i § 1 ska vara:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och

Forts.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Fotts. KS § 7:4

hälsoskyddsområdet med stöd av miljöbalken, livsmedelslagen,

smittskyddslagen, strålskyddslagen, lag om handel med Vissa receptfria

läkemedel, lag om tobak och liknande produkter, alkohollagen samt lag om

:MW/låga :mittxkjddsåzggärderpå Jemen'ngsstä//m Nämnden har också att fullgöra de

övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala

nämnden inom miljö- och hälsoskyddsornrådet.

2. Beslut om revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente § 1

sker under förutsättning av att riksdagen beslutar att anta förslaget till lag om

tiláüllzga .rmz'tts/éyddsäzgärderpå :emeringsstä//m

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindow (L)

yrkande och finner att så fallet.

Expedieras
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

/h 7%?



Österåker _

Sammanträdesprotokoll för
Kommägätäräåicle:

KS § 7:5 Dnr. KS 20I7/0280

Försäljning av Hagby I:98.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna avsiktsförklaring och köpehandlingar avseende försäljning av Hagby

1:98 till Österåkers Golf AB.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Utse Conny Söderström (M) till justerare för detta ärende.

Sammanfattning

2005 köpte kommunen det område som idag utgör Hagby 1:98 av Österåkers

golfklubb AB (ÖGK) i samband med detaljplaneläggning av området som

flygplats - heliport. ÖGK ansökte 2017 om ett planuppdrag för att möjliggöra

en vidareutveckling av området kring heliporten. I och med beslut om
planuppdrag samt intentionen av en utveckling av området till bostäder och

verksamheter har en förfrågan från ÖGK inkommit om att köpa tillbaka

Hagby 1:98.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-04.

Jäv

Mathias Lindow (L) anmäler jäv och lämnar lokalen. Björn Pålhammar (C)

ersätter Mathias Lindow (L) under detta ärende. Kommentar: I och med att

Mathias Lindow (L) är jävig träder Ann-Christine Furustrand (S) in som

ordförande under detta ärende

Roger Johansson (RP) anmäler jäv och lämnar lokalen. Hans Hellberg (RP)

ersätter Roger Johansson (RP) under detta ärende.

Förslag ti|| beslut

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvalmingens

beslutsförslag innebärande att godkänna avsiktsförklaring och köpehandlingar

avseende försäljning av Hagby 1:98 till Österåkers Golf AB.
V

Ann-Christine Furustrand (S) föreslår att Kommunstyrelsen utser Conny

Söderström (M) till justerare för denna punkt.

Forts.

Justerandes signaturer

;+615
Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 7:5

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Christine

Furustrand (S) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

1

b -ê/Cf'
justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KS § 7:6 Dnr. KS 20 | 9/006I

Uppförande av Österåkers Multihall

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Avropa fas 2 i enlighet med framtagna systemhandlingar genom Armada
Kommunfastigheter AB.

2. Godkänna preliminär hyreskostnad om 25,8 mkr/år, varav 12,9 mkr utfallet

2022.

3. Godkänna investeringskostnad om 7,5 mkr för lösa inventarier och

utrustning i investeringsbudget 2022.

4. Godkänna preliminär driftsram för anläggningen 2022 om 6,5 mkr samt

beakta driftsram om 10 mkr i budget 2023 och framåt.

5. Godkänna Armada Konununfastigheter AB:s borgensansökan om maximalt

430 mkr avseende upplåning för byggnation.

6. Att kommunstyrelsen kontinuerligt följer upp byggandet av multihallen, med
start i november och med 6 månaders mellanrum ur såväl ekonomiskt som
kvalitetsmässigt perspektiv.

Särskilt yttrande

Ann-Christine Furusttand (S) lämnar ett särskilt yttrande

När nu Österåkers gör en satsning på en multihall vill Vi att den skall våra en

fullgod hall. När Vi läser bilaga 2 Risk- och möjlighetslista kalkyl väcks Vår oro.

I bilagan minskas kostnader med 1 000 000 kr vad gäller taket, om
brandmyndigheten tillåter bytes den till cellplast. Nu utgår Vi ifrån att

brandmyndigheten sätter stopp för det, då förslaget ur säkerhetssynpunkt är

oacceptabelt. Vi vill understryka Vikten av att inga nedskärningar av kostnader

som innebära att säkerheten rullas på sker. Vi ifrågasätter även i samma bilaga

att föreslagen klättervägg tas bort.

Ann-Christine Furustrand

Protokollsanteckning

Francisco Contreras (V) lämnar en protokollsanteckning

Vi är oroliga för att kostnaderna för Multihallen drar iväg. Den senaste

beräkningen var på 320 Mkr och nu ligger kostnaderna på 430 Mkr. Den första

ursprungliga kalkylen var 280 Mkr. Det är en kostnadsökning med ca 26 0/0. Vi

har ett ansvar att ta vara på skattebetalarnas pengar. Vi röstade för en Multihall

Forts.

Justerandes signaturer A-CF
Utdragsbestyrkande
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och stödjer fortfarande projektet, men vi ifrågasätter att kostnaderna redan nu
drar iväg. Vi anser att Kommunstyrelsen bör följa upp projektet och

kostnaderna.

Francisco Contreras (V)

Sammanfattning

Efter genomförd fas 1 i enlighet med samverkansentreprenaden för Österåkers

multihall har nu systemhandlingar tagits fram och kalkylerats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer med förslag till beslut för att

avropa fas 2, byggnaden av Österåkers multihall.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-14.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens

beslutsförslag innebärande

1. Avropa fas 2 i enlighet med framtagna systemhandlingar genom Armada
Kommunfastigheter AB.
2. Godkänna preliminär hyreskostnad om 25,8 mkr/år, varav 12,9 mkr utfallet

2022.

3. Godkänna investeringskostnad om 7,5 mkr för lösa inventarier och

utrustning i investeringsbudget 2022.

4. Godkänna preliminär driftsram för anläggningen 2022 om 6,5 mkr samt

beakta driftsram om 10 mkr i budget 2023 och framåt.

5. Godkänna Armada Kommunfastigheter AB:s borgensansökan om maximalt

430 mkr avseende upplånjng för byggnation.

Ann-Christine Furusttand (S) yrkar på tillägg innebärande att att

Kommunstyrelsen kontinuerligt följer upp byggandet av multjhallen, med start

i november och med 6 månaders mellanrum ur såväl ekonomiskt som
kvalitetsmässigt perspektiv.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindow (L)

yrkande och Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och fmner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer M Utdragsbestyrkande.1“
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KS 5 7:7 Dnr. KS 2020/0240

Sponsoravtal Multihallen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna sponsoravtal mellan Wallenstam AB och Österåkers kommun.

2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att, i samråd med idrotts och friluftsalliansen,

ta fram en ny sponsringspolicy för de gemensamma ytorna på Våra arenor.

Återrapportering ska se till Kommunstyrelsen senast årsskiftet 2020/2021.

Ptotokollsanteckning

Johan Boström (M) lämnar en protokollsanteckning

Wallenstam AB har Via ett sponsoravtal köpt namnrättigheten till Multihallen

för 4 miljoner kronor under en 15-årsperi0d. Socialdemokraterna föreslår nu
att Vi avstår från intäkten från namnrättjgheterna för att istället utlysa en

namntävling. Kostnaden för den namntävh'ngen skulle därmed bli 4 miljoner

kronor. Den omständigheten att namnrättigheten är såld förhindrar dock inte

att man, som socialdemokraterna föreslår, försöka få in ytterligare

sponsors/reklarnintäkter. Att ta in 7,5 mkr på detta över 15 år bedöms dock
helt orealistiskt.

Johan Boström (M)

Francisco Contreras (V) lämnar en protokollsanteckning

Vi anser inte att sponsoravtalet för Multihallen är fördelaktigt för Österåker.

Den tilltänkta sponsorn gynnas av ett alldeles för lågt pris för

exponerh1gsmöjligheterna, namnet på Arenan, exponering i kommunens
marknadsföringsmaterial, ospecificerade antal skyltar, rabatter för deras

hyresgäster och hyresgästevents.

Vi anser inte att kommunen ska läsa sig för tidigt i ett avtal. Vi tycker att

kommunen ska undersöka marknaden, exempelvis ta in flera anbud. Vi tycker

att ett sponsoravtal inte ska skyndas fram som det nu gör, utan ska tas fram när

Multihallen börjar bli klar.

Vi tycker inte heller att Österåker ska ge upp sitt namn. Kostnaden för

Multihallen är uppe i 430 miljoner kronor. 267 000 kr per åri sponsring är på

tok för billigt för att kommunens namn ska försvinna helt. Dessutom kommer
inte namnet vara unikt, det finns redan ett XXX-Arena.
Francisco Contreras (V)

Forts .

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

JM her
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Reservation

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en skriftlig reservation

Vi reserverar oss mot beslutet om att endast låta ett företag, Wallenstam

sponsra och dessutom namnge multihallen, Wallenstam arena. Vi beklagar att

vårt förslag röstades ned som hade inneburit

en högre intäkt, 500 tkr/år ( 7,5 mkr på 15 är) mot det beslutade 267 tkr/år (4
mkr på 15 är), dessutom en mer lokal förankring då små, medelstora och stora

företag samt organisationer, föreningar
,
medborgare

inbjudets att bli sponsorer och att en namntävling utlysts för att få en lokalt

förankrat namn på hallen.

Ann-Christine Furustrand (8)

Sammanfattning

Österåkers kommun planerar att uppföra en multihall där Wallenstam AB
önskar sponsra Österåkers kommun med 4 000 000 kr över 15 är mot att de

erhåller namnrättighetema för hallen som genom avtalet kommer omnämnas
Wallenstam Arena.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-03.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens

beslutsförslag innebärande att godkänna sponsoravtal mellan Wallenstam AB
och Österåkers kommun.

Mathias Lindow (L) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att Uppdra åt

kommunstyrelsen att, i samråd med idxotts och friluftsalliansen, ta fram en ny
sponsringspolicy för de gemensamma ytorna på Våra arenor. Återrapportering

ska se till Kommunstyrelsen senast årsskiftet 2020/2021.

Johan Boström (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar enligt följande

Österåkers nya multihall är hela Österåkers nya hall. Den lokala prägeln är

Viktig. Medborgarnas, organisationers och näringslivets engagemang för nya

multihallen skall tas tillvara. Det föreslås ske genom sponsoravtal av nya

multihallen motsvarande 500 tkr/år (på 15 år ger det 7,5 Mkr). Namnet på

multlhallen ska vara exklusivt för Österåker och tas .fram genom en

namntävling där medborgare, organisationer, näringsliv inbjudes att delta,

Österåkers näringslivsråd utses som jury.

Österåkers planerar att uppföra en arena för multisport för att öka

möjligheterna för idrotts- och fritidsaktiviteter i kommunen. Det är en lokal

satsning för oss alla i Österåkers kommun. Den lokala prägeln för denna
Fotts.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 7:7

satsning är viktig. Därför vill vi öppna upp för en bredare sponsorering där

såväl stora, medelstora som små företag har möjlighet att sponsra med sin skylt

på husets fasad, och/eller inne i hallarna. Likaså skall organisationer och
föreningar samt medborgare, ges möjlighet att sponsra.

Sponsoravtal tecknas med respektive företag, organisation, förening om
summa och avtalslängd. Sponsoravtalets innehåll återspeglas i omfattningen av

reklam i form av skyltar på utsida av fasaden eller insidan i hallarna. Eventuell

reklamskatt belastas respektive företag/organisation/förening, privatperson, ej

Österåkers kommun. Den totala summan av sponsoravtalet skall årligen uppgå
till 500 tkr, dvs på 15 år totalt 7,5 mkr.

Den nya arenans namn skall även den ha lokal prägel och vara unik för

Österåker. Därför föreslås att en namntävling utlyses där medborgare,

organisationer, idrottsklubbar/föreningar, och näringslivet inbjudes att delta.

Österåkers näringslivsråd utses som jury.

Socialdemokraterna föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta

att uppförande av nya multihallen sker genom sponsoravtal motsvarande totala

summan av 500 tkr/år
( 7,5 Mkr på 15 år)

att varje sponsor står för eV reklamskatt.

att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att bjuda in stora, medelstora

och små företag samt organisationer för att teckna sponsoravtal med ett flertal

lokalt anknutna företag, organisationer, medborgare.

att Näringslivsenheten/närmgslivsdirektören ges i uppdrag att utlysa en
namntävling för att namnge den nya multihallen där medborgare,

organisationer, idrottsklubbar/ föreningar, näringsliv, inbjudes att delta

att Österåkers näringslivsråd utgör jury för namntävlingen.

Ann-Christine Furustrand (S)

Johan Boström (M) yrkar avslag på Ann-Christine Furusttands (S) yrkande.

Roger Johansson (RP) och Francisco Conüeras (V) yrkar pålåterremiss

Proposjtionsordning I

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller vid kommande
sammanträde i Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras idag.

Propositionsordning 2

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias

Lindows (L) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och
'

finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindows (L) yrkande.

Forts.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

/m 7461”: *
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Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Mathias Lindows (M)
yrkande röstar ja, den som är för Ann-Christine Furustrand (S) yrkande röstar

nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista med 9 ja-röster, 3 nej-

röster och 2 avstår.

Expedietas

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

l/M



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20 I 9 - 2022)

KS 2020-0647, § 7:7

Parti Ledamöter Tiänstüande 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 X X

C Anne-Li Hilbert X X

KD Arne Ekstrand X X

Ann-Christine Furustrand, 2:e Vicé ordf. X X

S Mats Larsson X X

RP Roger Johansson X X

SD Anders Borelid X X

V Francisco Contreras X X

MP Michael Solander X X

M Michaela Fletcher, ordförande - Conny 8. 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 Erik Dagoberto Lagos -

Resultat 9 3 2

JM:
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Uppsägning av hyresavtal, Äsättra förskola

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna uppsägning av hyresavtal för Åsättra förskola,

2. Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att enligt ställningstagande i

översiktsplanen utreda placering av förskola i enlighet med ” Övergripande

plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor”.

Reservation

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en skriftlig reservation

Vi reserverar oss mot beslutet som dels innebär att Österåkers inte längre skall

hyra Åsättra förskola och dels innebär ett uppdrag om att utreda placering av

förskola. Vi Socialdemokraterna yrkade på att Österåkers kommun ska

fortsätta hyra Äsättra förskola och att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i

uppdrag att se till att Åsättra förskola, om behov föreligger, upprustas till en

fullvärdig förskola och ingår i kommunens utbud av förskolor, Vi beklagar att

vårt förslag röstades ner.

Ann-Christine Furustrand (S)

Francisco Contreras (V) lämnar en skriftlig reservation

-Det finns behov av barnomsorg och förskolor i Österåker. Vi är en Växande

kommun med behov av att bygga bostäder p g a Sverigeförhandligen och att

alla inte vill trängas i en tätort. Med nybyggnation behovs också°

samhällstjänster såsom förskola. Åsättra är en fin liten by som växer, bl 21 då

man bygger om många före detta sommarhus tillåtetruntbostäder. Även
områden runt omkring växer. Det ligger en busshållplats ca 500 m från

förskolan. Det hävdas att antalet barn som står i kö är lågt. Men de blev

ombedda att flytta barnen till Roslagskulla. Dessutom får Österåker statsbidxag

för att kunna ha mindre barngrupper vilket man verkligen skulle kunna nyttja

genom att starta upp verksamheten till hösten i Åsättra igen.

- ”Förskolan är en liten fm byggnad, trevliga lokaler inuti och har en Väldigt

trevlig avgränsad lekgård både asfalterad såväl som en välutrustad inhägnad

sandlekplats som angränsar till hagar, skog och ängar”, skriver en ledamot i

grund- och förskolenämnden. Det finns även en modern infdtrationsanlägg på°

fastigheten. Det som används av förskolan är uppskattningsvis 2000 kvm men
tomten är totalt 8000 kvm. Lokalen är inte sämre än många andra av

Österåkers förskolor. Det är därför felaktigt att påstå att lokalerna inte är

ändamålsenliga och att de inte uppfyller dagens krav.

- Åsättrabor ser gärna att förskolan är kvar. De menar att det byggs mycket i

och omkring samhället och de påpekar att flertalet av de som blivit utan
Fox-ts.

usteran es sngnaturer n r.“ t r S es r an ed
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förskoleplats förra året blev hänvisade till Roslagskulla med fyra mils extra

bilkörning per dag. Det är inte miljövänligt att barnen transporteras till

Roslagskulla t o I: 40 km för att gå°
i förskola när många jobbar i riktning

Åkersberga. Kommunen behöver vara ekonomisk med sina resurser, bygga för

det behovet invånarna har och låta människor kunna få' välja om de vill bo

lantligt eller ihop trängda i tätortsmjljöi

- Åsättra förskolan skulle endast läggas ner tillfälligt och skulle med andra ord

startas igen. Beslutet fattades av KSO Michaela Fletcher mitt i sommaren 2019

som ett ordförandebeslut. Den förmedlade anledningen var bristande

barnunderlag samt personalbrist. Båda Visade sig inte stämma när Elevráft

Österåker granskade ärendet. Både förskolelärare och barnskötare hade sökt

tjänster och antalet barn förändrades flera gånger under senare delen av Våren

2019 medan föräldxama kämpade för att behålla förskolan. KSO sade i mediai

efterhand när Elevrätt Österåker släppte sin granskning att "När beslutet togs

Visste inte jag att det fanns sökande till förskolan".

Francisco Contreras (V)

Roger Johansson (RP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Förslag till uppsägning av hyresavtal för lokalen, Åsättra förskola.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltrüngens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-03.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens

beslutsförslag innebärande

1. Godkänna uppsägning av hyresavtal för Åsättra förskola,

2. Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att enligt ställningstagande i

översiktsplanen utreda placering av förskola i enlighet med ” Övergripande

plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor”.

Hampe Klein (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar följande

1. Österåkers kommun fortsätter att hyra Åsättta förskola

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att se till att Åsättra förskola

om behov föreligger upprustas till en fullvärdig förskola och ingår i

kommunens utbud av förskolor.

Ann-Christine Furustrand

Michael Solander (MP) yrkar i första hand avslag på ärendet och i andra hand

på en ny återstart för att få igång förskoleverksamheten.

Fotts.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkandem *A075
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Francisco Contreras (V) yrkar avslag på ärendet.

Francisco Contraras (V) och Roger Johansson (RP) biträder Michael Solanders

(MP) tilläggsyrkande

Roger Johansson (RP) yrkar avslag på beslutspunkt 1.

Propositionsordning I

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Christine

Furustrands (S) yrkande eller enligt Michael Solanders (MP) yrkande och finner

att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michael Selanders (S) yrkande.

Propositionsordning 2

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enlig Mathias Lindows (L)

yrkande eller enligt Michael Solanders (MP) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindows (L) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Mathias Lindows (L)

yrkande röstar ja, den som är för Micael Selanders (MP) yrkande röstar nej.

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

röster.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

74,
6%/1 Utdragsbestyrkande

/4



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20I9 - 2022)
KS 2020-0647, 5 7:8

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 X X

C Anne-Li Hilbert X X

KD Arne Ekstrand X X

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

8 Mats Larsson X X

RP Roger Johansson X X

SD Anders Borelid X X

V Francisco Contreras X X

MP Michael Solander X X

M Michaela Fletcher, ordförande - Conny S. 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 Erik Dagoberto Lagos -

Resultat 8 6 -

M



Österåke r' Sammanträdesprotokoll för
Kommägätärääcleg

KS § 7:9 Dnr. KS 2020/0I48

Bidrag till Global Pictures __ film om Wira bruk

Kommunstyrelsens beslut

1. Bévilja bidragsutbetalning på 190 Tkr till Global Pictures för att kunna göra

en film om Wira bruk under året 2020.

2. Bidraget för punkt 1 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för

2020.

Sammanfattning

Global Pictures, org. nr. 556520-2388, söker bidrag för att göra en film om
Wira bruk under året 2020.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-06-09.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsunderlag innebärande

1. Bevilja bidragsutbetalning på 190 Tkr till Global Pictures för att kunna göra

en film om Wim bruk under året 2020.

2. Bidraget för punkt 1 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för

2020.

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Mathias Lindows (L) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindow (L)

yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Global Pictures

Ekonomiavdelningen

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbes rkande



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för
Kommägâtäräeäig

KS § 7:I0 Dnr. KS 2020/0037

Meddelande 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 2020-05-19 - 2020-06-04.

- Protokoll Armada Fastighets AB, 2020-04-28.
- Protokoll Armada Bostäder AB, 2020-04-28.

- Protokoll Armada Kommunfastigheter AB, 2020-04-28.
- Protokoll Österåkers Stadsnät AB, 2020-04-28.

- Protokoll Armada Projektfastigheter AB, 2020-04-28.
- Protokoll Armada Stenhagen AB, 2020-04-28.
- Protokoll Armada Mellansjö AB, 2020-04-28.

- Protokoll Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2020-04-28.

- Protokoll Sågra Fastighets AB, 2020-04-28.

- Protokoll Armada Centrumfastigheter AB, 2020-04-28.
_ Protokoll AB Åkers Kanal, 2020-04-28.

- Protokoll Tunadotter AB, 2020-04-28.
- Protokoll Armada Blåljusfastigheter AB, 2020-04-28.

- Underrättelse angående årsstämma Aktiebolaget Vårljus, 2020-05-19.

- Brev från Österåkers hembygds- och fornminnesförening, 2020-05-25.
- Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Vårljus 2020-06-16.

- Kallelse till årsstämma i Österåkersvatten AB 2020-06-16.
- Kallelse till årsstämma i Roslagsvatten AB 2020-06-16.

- Meddelande från styrelsen nr 9/2020, SKR, SKst sammanträdesplan för

2021. ,

- Komplettering till kallelsen för AB Vårljus inför årsstämman 2020-06-16.
- Nyhetsbrev från SRF 2020-06-02.

Postlista V. 21 -22/2020.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer

! f?“ Utdragsbestyrkande



Osteråker Sammanträdesprotokoll för
Kommlzjgäätäeåf:

KS § 7:I I Dnr. KS 2020/0038

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, rev. 2020-01-08,§ 1:28).

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.

Sammanställning av anställningsbeslut under perioden 2020-01-01 -
2020-03-31.

Expedieras
Akt

Justerandes signaturer Mr Utdragsbestyrkande

/h


