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Tid 

Plats 

Närvarande 

Måndagen den I I februari 2019, kl. IS.OO- 17.07 

Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Enligt bifogad närvarolista 

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

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Fredrik Zethrasus § 2:5 

£ 
Michaela Fle^cher (M) § 2:5 

hristine Furustrand (S) § 2:5 

Anslagsbevis 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 

Organ 

§ 2:5 justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet 

2019-02-12- 2019-03-04 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-02-1 I 
Förvaringsplats för 
protokollet KfiHimunkansliet, Alceahuset, Åkersberga 

rb5^. ,^2L 
Fredrik Zethrasus 

0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-11 

KS §2:5 Dnr. KS 2014/0086 

Överenskommelse om fastighetsreglering från Runö 7:146 till Runö 
7:108, Båthamnsvägens ersättning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av 
Runö 7:146 till Runö 7:108 inom detaljplanen för Båthamnsvägens ersättning. 

2. Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
Detaljplanen för Båthamnsvägens ersättning vann laga kraft under våren 2018. Den mark som 
i detaljplanen är udagd som allmän plats ska lösas in av kommunen. Inom fastigheten Runö 
7:146 är ett område om ca 2 000 kvm planlagt som allmän plats för huvudgata. En värdering 
är framtagen genom Svefa, som har värderat markintrånget. Den berörda markytan har i 
överenskommelse med fastighetsägaren tillträtts av kommunen i juni 2018. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-01-30, § 2:6. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2019-01-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av 
Runö 7:146 till Runö 7:108 inom detaljplanen för Båthamnsvägens ersättning. 
2. Omedelbar justering av ärendet. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för 
Kommunstyrelsen 

O Österåker 11 

Tid Måndagen den 11 febru ari 2019, kl. 15.00- 17.07 

Plats Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Närvarande Enligt bifogad närvarolista 

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

Sekreterare 
Fredrik Zethrasus §§ 2:1 -2:4, §§ 2:6-2:19 

Ordförande 
Michaela Fletcher.(M) §§ 2:1-2:4, §§ 2:6-2:19 

justerande OjflUU V 
Ann-Christine Furustrand (S) §§ 2:1-2:4, §§ 2:6-2: i 9 

Anslagsbevis § 2:5 justerades i anslutning till sammanträdet 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 2019-02-19 - 2019-03-11 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-02-1 I 
Förvaringsplats för 
protokollet J^rmrmnkansjiet, AlceahtjsS) Åkersberga 

^-/  
Fredrik Zethraaus 

Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-11 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X 
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 
M Johan Boström X §§ 2:16-2:19 Conny S, §§ 2:16 - 2:19 
M Hampe Klein X 
M Christina Funhammar X 
L Ritva Elg X 
C Anne-Li Hilbert X 

KD Arne Ekstrand X 
S Mats Larsson X 

RP Roger Johansson X 

SD Anders Borelid X 
V Francisco Contreras X 

MP Michael Solander X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Conny Söderström X §§ 2:16-2:19 

M Kenneth Netterström X 

M Conny Ling X 

C Björn Pål hammar X 

KD Mikael Ottosson X 

S Daniel Lundin X 

RP Hans Hellberg X 

V 

11118181 
Christina Wulff X V 

11118181 
Övriga närvarande Funktion 
Staffan Erlandsson Kommundirektör 

Kent Gullberg Samhäl Isbyggnadschef 
Katarina Freme Ekonomichef 

Mohammed Khoban Budget- och kvalitetschef 

Peter Freme Kanslichef 

Krister Sernbo Tf. Strategisk planeringschef 

Fredrik Nestor Exploateringschef 

Maria Bengs Planchef 

Anna Anderman Väg- och trafikchef 

Josefine Wigström Trafikplanerare 

Camilla Bennet Planarkitekt 

Joachim Holmqwist Politisk sekreterare (M) 

Susan El Hark Politisk sekreterare (L) 

Fredrik Zethrasus Kommunsekreterare 

Justerandes signal Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-11 

Register till Kommunstyrelsens protokoll 11 februari 2019 

§2:1 Upprop, fastställande av dagordning, och övriga frågor 

§ 2:2 Val av justerare och information 

§ 2:3 Markanvisningsavtal och tomträttsupplåtelse Tråsättra 1:879 

§ 2:4 Fortsatt planuppdrag för Säbyvikens maxina 

§ 2:5 Överenskommelse om fastighetsreglering från Runö 7:146 till Runö 7:108, 
Båthamnsvägens ersättning 

§ 2:6 Kommunstyrelsens budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 

§ 2:7 Kommunfullmäktige m.m. budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 

§ 2:8 Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 
2019-01-31 

§ 2:9 Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar 

§ 2:10 Säkerhetspolicy för Österåkers kommun 

§ 2:11 Attestförteckning för Produktionsutskottet 2019 

§ 2:12 Budget och verksamhetsplan för Produktionsutskottet 2019 

§ 2:13 Valärenden - Kommunstyrelsens utskott och Arvodesberedningen 

§ 2:14 Antal ersättare i Val- och demokratinämnden samt antagande av reglemente för 
Val- och demokratinämnden 

§ 2:15 Handlingsplan för åtgärder med anledning av åtgärdsvalsstudie för väg 276 

§ 2:16 Ställningstagande till aktualitetsprövning av planprogram för Östanå, Roslags-
Kulla och Wira 

§ 2:17 Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

§ 2:18 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 2:19 Övriga frågor 

Justerandes signaturer ffcf- Utdragsbestyrkande 

U Österåker 
Sammantri jtokoll för Kon cyrelsen 2019-02-11 

KS §2:1 

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. 

Ärenden som utgår 
Ärende tre Ayfallsplaneringför Österåkers kommun utgår. 

Nytt ärende 
Nytt ärende Antal ersättare i Val- och demokratinämnden samt antagande av reglemente för Val- och 
demokratinämnden blir nummer 14 på dagordningen. 
Nytt ärende Handlingsplan för åtgärder med anledning av åtgärdsvalsstudie för väg 276 blir nummer 
15 på dagordningen. 
Nytt ärende Ställningstagande till aktualitetspröming av planprogram för Östanå, Koslags-Kulla och Wira 
blir nummer 16 på dagordningen. 

Övriga frågor 
Ann-Christine Furustrand (S) anmäler två övriga frågor: 
1. Inköpsstopp 
2. Tomträttssavtal för byggande av förskola i Tuna 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



©Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-11 

KS § 2:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till ju sterare. Protokollet justeras senast 
måndagen den 18 februari, klockan 11.00, kommunkansliet, Alceahuset. 

Sammanfattning 
Mats Larsson (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till j usterare. Protokollet föreslås 
justeras senast måndagen den 18 februari, klockan 11.00, kommunkansliet, Alceahuset. 

Information 
- Josefine Wigström, trafikplanerare, informerar om Trafik och mobilitetsplan. 

- Maria Bengs, planchef, informerar om ärendet Valsättra. 

Justerandes signaturer Utdrag; ,'kande 

O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-11 

KS §2:3 Dnr. KS 2018/0082 

Markanvisningsavtal och tomträttsupplåtelse Tråsättra 1:879 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna framtaget markanvisningsavtal för fastigheten Tråsättra 1:879 samt att 
fastigheten upplåts med tomträtt, med en beräknad årlig tomträttsavgäld om 480 000 kr. 

2. Lydelsen i Tomträttsavtalets § 15, Överlåtelse, ska ändras från Vid överlåtelse av tomträtten ska 
Tomträtts havaren anmäla detta till Fastighetsägaren till "Detta avtalfår ej utan skriftlig överenskommelse 
mellan parterna överlåtas till annan part utanför bolagets koncern." 

Protokollsanteckning 
Michaela Fletcher (M) lämnar en protokollsanteckning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-25, § 5:13, att Uppdra till Samhällsbyggnads
förvaltningen att udysa markanvisningstävling avseende fastigheten Tråsättra 1:879 inom 
detaljplan för Valsjöskogen etapp 1. Fastigheten ska upplåtas med tomträtt för bebyggande av 
förskola. 
Michaela Fletcher (M) 

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 Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Godkännande av markanvisningsavtal med syftet att upplåta fastigheten Tråsättra 1:879 med 
tomträtt för förskole- och skolverksamhet, mellan fastighetsägaren Österåkers kommun och 
föreslagen tomträttshavare Slättö VII AB. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-01-30, § 2:4. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2019-01-14. 

Deltar ej i beslutet 
Francisco Contreras (V) deltar inte i beslutet. 

Forts. 

Justerandes signa Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-11 

yusteräker 

Forts. KS § 2:3 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att bifalla 
godkänna framtaget markanvisningsavtal för fastigheten Tråsättra 1:879 samt att fastigheten 
upplåts med tomträtt, med en beräknad årlig tomträttsavgäld om 480 000 kr. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på en ändring innebärande att Lydelsen i Tomträttsavtalets § 15, 
Överlåtelse, ska ändras från Vid överlåtelse av tomträtten ska Tomträttshavaren anmäla detta till 
Fastighetsägaren till"Detta avtal får ej utan skriftlig överenskommelse mellan parterna överlåtas till annan 
part utanför Bolagets koncern." 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer J^j Utdragsbestyrkande 

Sammantr otokoll för Kor tyrelsen 2019-02-11 

l^usteräker 

KS §2:4 Dnr. KS 2018/0252 

Fortsatt planuppdrag för Säbyvikens marina 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att fortsätta planarbetet för detaljplan för 
Säbyvikens marina. 

Protokolls anteckning 
Michaela Fletcher (M) lämnar en protokollsanteckning 
Ett av Kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag innebär inte att Kommunstyrelsen 
beslutat att en detaljplan skall antas i slutet på processen. Ett beslut om planuppdrag eller som 
i detta fall ett beslut om att fortsätta planarbetet innebär bara att man inom ramen för en 
lagreglerad process undersöker om det är möjligt att i plan reglera ett specifikt användande av 
ett vatten och/eller landområde. 
Detta innebär att det är lämpligt att inom ramen för ett fortsatt planuppdrag utreda eventuella 
frågetecken avseende t ex båtplatsbehovet och markägandet och om ett kvarstående av sådana 
frågetecken kan påverka ett framtida antagande av planen. 
Den juridiska statusen för de fastigheter (läs byggnader) som finns inom planområdet har inte 
bedömts påverka planläggningsprocessen. Resultatet av planläggningsprocessen kommer 
däremot att kunna utgöra ett underlag för byggnadsnämndens framtida beslut. 
Kommunfullmäktiges antagande för detaljplanen för Säbyviken innebar att man beslutade om 
en detaljplan som skapade förutsättningar för såväl en utveckling som en utökning av 
verksamheten vid marinan. Marinan ägare Wasatornet har i ett PM 2019-01-05 inför 
Kommunstyrelsens ställningstagande om fortsatt planläggning redovisat sitt önskemål om att 
utveckla marinan för att möta morgondagens krav bl.a. på miljöområdet. 
Huvudsyftet med planläggningen måste därmed bedömas bli just att möjliggöra en utveckling. 
I vilken grad också en utökning kan komma till stånd får prövas i planprocessen. 
Mark och miljödomstolens domskäl vid upphävandet av detaljplanen var flera. Bakom 
Österåkers kommuns beslut om att överklaga fanns en bedömning av dessa domskäl som 
också redovisas i kommunens överklagan. En del av domskälen uppfattades som starkare än 
andra, vilka närmast kunde uppfattas vila på feltolkningar. Beroende på att Mark- och 
miljööverdomstolen inte beviljade prövningstillstånd har vi i princip inte fått de olika 
domskälen prövade. Det enda vi säkert vet är att Mark- och miljööverdomstolen betraktat i 
vart fall något domskäl som så tungt vägande att man ej meddelat kommunen 
prövningstillstånd. I arbetet med ett nytt planförslag måste självklart mark- och 
miljödomstolens dom vara vägledande. Om delar av ett nytt planförslag på något sätt skulle 
kunna uppfattas strida mot något av mark- och miljödomstolens domskäl, måste självfallet 
detta noggrant redovisas och de argument som motiverar en sådan planläggning kritiskt 
prövas. 
Michaela Fletcher (M) 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-11 

Forts. KS § 2:4 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en skriftlig reservation 
Till handlingarna kom samma dag som kommunstyrelsen en "allianskommentar" som svar på 
vad vi S anfört i KSAU-plan 2019-01-30. Av alliansens samlade kommentar inser vi att 
ingenting av det vi framfört är något som alliansen är villig att tillmötesgå. Det gör att vi står 
för långt ifrån varandra i synen på planuppdrag Säbyvikens marina varför vi nu yrkat avslag. 
Vi hävdar återigen att innan det går att godkänna ett planuppdrag för Säbyvikens marina vill vi 
se följande åtgärder vidtagna; 
1) Juridisk status efter Mark-och Miljödomstolens dom 
Efter Mark- och Miljödomstolens dom måste den juridiska statusen klargöras. Det skall göras 
av juridisk kompetens som ej är part i målet. Samtliga delar av domen samt den juridiska 
statusen på de fastigheter som idag står på marinan och den utbyggnad som har skett fram tills 
dags dato skall innefattas av en sådan promemoria. Vad kommer att ske med de fastigheter 
som idag finns på marinans mark men som saknar bygglov ? Ok larheter om vem som äger 
vattnet måste klargöras. 
Att kommunstyrelsens ledamöter skriftligt får den juridiska statusen, från vilken en eventuell 
ny plan skall ta sitt avstamp, utgör en grundförutsättning för att alls starta ny planläggning. 
2) Domskälen 
Mark och miljödomstolens domskäl skall enligt tjut. vara vägledande. Då bör de vara 
nedbrutna i de åtaganden som vilar på kommunen i det fortsatta arbetet. Som minst bör i alla 
fall domskälet vara en bilaga till handlingarna så beslutfattare väl känner till förutsättningarna 
för det fortsatta arbetet. 
3) Planens syfte ? 
Hur stor är marinan idag ? Hur många bryggor är udagda ? Vad finns det för funktioner på 
plats på marinan? Är fakta som måste tas fram. 
Efter Mark och miljödomstolens dom, ifrågasätter vi att det skulle vara möjligt att ånyo 
planlägga marina med främsta syfte att återigen föreslå en utbyggnad av Säbyvikens marina. 
Syftet borde snarare ta sin utgångspunkt i en marina med maximalt dagens kapacitet. 
Planens syfte måste om vi ser arbetas om. 
4) Båtplatsinventeringen 
En båtplatsinventering som i maj månad har nio år på nacken är i våra ögon att se som 
daterad utgångspunkt för verkligheten. Att inte ha en "nulägesbild" är olyckligt och kan bidra 
till att felaktiga beslutsunderlag tas fram, och således att felaktiga beslut fattas. Som en del i 
detta planarbete (och kommande) så måste båtplatsinventeringen uppdateras och revideras. 
Behovsanalysen baserad på 2010 års inventering är inte trovärdig. 
5) Blå flagg 
"Blå Flagg" är en internationell miljömärkning för fritidsbåtshamnar och stränder som finns i 
45 länder. Varje hamn med Blå Flagg måste uppfylla ett antal kriterier inom områdena 
vattenkvalitet, säkerhet och service, miljöutbildning samt information. I Stockholms län finns 
några enstaka marinor som uppfyller Blå Flagg. Gästhamnen i Gustavsberg (Kattholmen) är 
även den på väg att bli certifierad enligt Blå Flagg. Sett till ambitionen att vara en 
Skärgårdskommun i världsklass bör arbete för att nå Blå Flagg vara en förutsättning som ställs. 
6) Övrigt 
Vi noterar att Wasatornets PM inte tillför något avgörande sett till tidigare meddelade 
ambitioner enligt: Miljöprogram för Säbyvikens Marina 2014-06-04. 
Forts. 

Utdragi kände 

O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-11 

Forts. KS § 2:4 

http://www.marinan.eu/filés/Milj oprogram_Sabyvikens_marina_2016-08-23.pdf 
Ann-Christine Furustrand (S), Mats Larsson (S) och Daniel Lundin (S) 

Protokollsanteckning 
Michael Solander (MP) lämnar en protokollsanteckning 
Reservation - Fortsatt planuppdrag för Säbyvikens marina 
MP Österåker ställer sig 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 MKB: n inte rymmer ett tillräckligt underlag i fråga om alternativa lokaliseringar för 
marinans verksamhet, 
- att underlaget inte är tillräckligt för att bedöma om någon miljökvalitetsnorm överträds eller 
inte, 
- att det för vissa områden saknas förutsättningar att upphäva strandskyddet, 
- att MKB:n i frågan om lokalisering i princip grundats på kommunens båtplatsinventering, 
- att båtplatsinventeringen först och främst har beaktat de tekniska förutsättningarna, ytbehov 
m.m. och ingen hänsyn har tagits till bl.a. naturskydd och miljökonsekvenser, 
- att båtplatsinventeringen inte tar hänsyn till markägoförhållanden, 
- att båthuset i områdets norra del har tagits i anspråk på ett sätt som saknar laglig grund i 
strandskyddsbestämmelserna, 
- 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 MI<B:n, 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 
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) uttrycker 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 fastighets förhållanden är nämligen (enligt uppgift frän Lantmäteriet) 
oklara och det ger ännu ett skäl att inte nu påbörja arbetet med ny detaljplan. 
Ett ytterligare problem är att det inte ska förekomma prövning av samma sak i två olika 
instanser; om HD finner att rättegångsfel begåtts (jfr. aktuell process i form av markägarens 
klagan över domvilla) påverkar det ärendets hantering i vid bemärkelse. 
Michael Solander (MP) 

Protokolls anteckning 
Francisco Contreras (V) lämnar en protokollsanteckning 
Vänsterpartiet i Österåker avvisar planerna på att gå vidare med en detaljplan, som syftar till 
en utbyggnad av Säbyvikens Marina, utan att ta hänsyn till anmärkningarna från Mark- och 
miljödomstolens dom (Nacka 2017-12-04). 
Domen från Mark- och miljödomstolen anger att MKB:n inte rymmer ett tillräckligt underlag i 

Forts. 

Justerandes signa. trf J Utdragsbest/rkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-11 

Forts. KS § 2:4 

fråga om alternativa lokaliseringar för marinans verksamhet och att underlaget inte är 
tillräckligt för att bedöma om någon miljökvalite tsnorm överträds eller inte. Det finns även 
anmärkningar kring strandskyddet, markägo förhållanden och vem som äger vattnet samt hur 
kommunen inte hållit sig inom det handlingsutrymme som en kommun har vid 
detaljplaneläggning. 
Francisco Contreras (V) 

Sammanfattning 
Syftet är att få i uppdrag att fortsätta planläggningen för att pröva möjligheten till en 
utbyggnad av Säbyvikens marina. Fortsatt planarbete ska nogsamt beakta mark och 
milj ödomstolens domskäl vid överklagande av planförslaget för Säbyvikens marina. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-01-30. § 2:5. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2019-01-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar b ifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta planarbetet för 
detaljplan för Säbyvikens marina. 

Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP) och Francisco Contreras (V) yrkar 
avslag på ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M ) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrand (S), Michael Sölander (MP) och Francisco Contreras (V) 
avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslu tar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande. 

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

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Omröstning..,sta 
©Österåker 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-02-11, §2:4 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare I 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 
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 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 10 4 . 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-11 

KS §2:6 Dnr. KS 2018/0292 

Kommunstyrelsens budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Kommunstyrelsens budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan bygger på alliansens budget som vann gehör i 
november 2018 av kommunfullmäktige. Vi Socialdemokrater la en annan budget med en 
annan ambition. Alliansens budget och är nu Österåkers kommuns budget för 2019 därav 
lägger vi inga yrkanden utan återkommer med förslag till ny kommunal budget senare i höst 
för år 2020 med plan för kommande år. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ska ta fram och besluta om budget 2019 och verksamhetsplan 2019-2020 
utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. 
Kommunstyrelsens bruttoram för år 2019 är -176 700 tkr, varav 
Samhällsbyggnads förvaltningens delar utgörs av -32 750 tkr efter flytt av väg- och 
trafikenheten samt kart- och mätenhetens verksamheter till Tekniska nämnden. 
Kommunstyrelsens ram för intäkter är 92 400 tkr varav 6 600 tkr inom Samhällsbyggnads
förvaltning. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-01-30, § 2:3. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-01-24. 

Deltar ej i beslutet 
Francisco Contteras (V) deltar inte i beslutet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att godkänna 
Kommunstyrelsens budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdrags kände 

O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-11 

KS §2:7 Dnr. KS 2018/0292 

Kommunfullmäktige m.m. budget 2019 och verksamhetsplan 
2020-2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Kommunfullmäktige m.m. budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Kommunfullmäktiges budget och verksamhetsplan bygger på alliansens budget som vann 
gehör i november 2018 av kommunfullmäktige. Vi Socialdemokrater la en annan budget med 
en annan ambition. Alliansens budget och är nu Österåkers kommuns budget för 2019 därav 
lägger vi inga yrkanden utan återkommer med förslag till ny kommunal budget senare i höst 
för år 2020 med plan för kommande år. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2019 samt verksamhetsplan 2020-
2021 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. 
Kommunfullmäktiges bruttoram för 2019 är -13 800 tkr varav 1 900 revision och intäkter är 
650 tkr varav 30 tkr revision. Detta innebär en höjning med 750 tkr jämfört med budget 2018. 
Höjningen avser dels överförmyndare (600 tkr) och dels indexuppräkning (150 tkr). 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-01-30, § 2:4. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-01-23. 
Deltar ej i beslutet 
Francisco Contreras (V) deltar inte i beslutet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att godkänna 
Kommunfullmäktige m.m. budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signal I Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-11 

KS §2:8 Dnr. KS 2019/0029 

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag per 2019-01 -31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det finns 24 väckta 
motioner, som inte är färdigbehandlade per 2019-01-31. 

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift om att det finns 14 
väckta medborgarförslag, som inte är färdigbehandlade per 2019-01-31. 

3. Det bör särskilt noteras att viss omremittering av motioner och medborgarförslag i 
förekommande fall kommer att ske med anledning av den nya politiska organisationen 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige delges i enlighet med Kommunfullmäktiges arbetsordning, två gånger 
per år, en redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner samt en redovisning av ännu ej 
färdigbehandlade medborgarförslag. 
Enligt Kommunallagen bör motioner och medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen/medborgarförslaget väcktes. 
Kommunfullmäktige kan, gällande medborgarförslag, delegera beslutanderätt till nämnd. 
Det bör särskilt noteras att viss omremittering av motioner och medborgarförslag i 
förekommande fall kommer att ske med anledning av den nya politiska organisationen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2019-02-05. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-01-30, § 2:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det finns 24 väckta 
motioner, som inte är färdigbehandlade per 2019-01-31. 
2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift om att det finns 14 
väckta medborgarförslag, som inte är färdigbehandlade per 2019-01-31. 
3. Det bör särskilt noteras att viss omremittering av motioner och medborgarförslag i 
förekommande fall kommer att ske med anledning av den nya politiska organisationen 

Forts. 

Justerandes signaturer • j/j —' Utdragsbestyrkande 

Sammanträ tokoll för Kom yrelsen 2019-02-11 

fg usteräKer 

Forts. KS § 2:8 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-11 

KS §2:9 Dnr. KS 2018/0195 

Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta tillägg till förbundsordning för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar, 
ny § 14 - Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala självrisken, att 
gälla tidigast från det att beslutet vunnit laga kraft. 

Sammanfattning 
Efter torkan sommaren 2018 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
uppmärksammat att eventuell ersättning till primärkommuner för räddningstjänstkostnader 
hittills varit oreglerade hos många kommunalförbund. Om detta inte regleras i 
kommunalförbundens förbundsordning kommer den kommunala självrisken beräknas på 
samtliga i förbundet ingående kommuners självrisker, och inte bara den kommun där 
räddningstjänsten genomförts. Därav föreslås tillägg till förbundsordning för 
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-01-30, § 2:6. 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteudåtande daterat 2019-01-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anta 
tillägg till förbundsordning för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar, 
ny § 14 - Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala självrisken, att 
gälla tidigast från det att beslutet vunnit laga kraft. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdrag rkande 

O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-1 I 

KS §2:10 Dnr. KS 2018/0376 

Säkerhetspolicy för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta Säkerhetspolicy för Österåkers kommun i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande, daterat 2018-12-09. 

2. Upphäva tidigare styrdokument Säkerhetspolicy samt tillämpningar och riktlinjer, daterat 
2010-0614, § 88 Dnr: KS 2007/0081. 

3. Uppdra till Kommunstyrelsen att utarbeta förslag till riktlinjer för säkerhet vilka ska 
efterlevas av samtliga nämnder, styrelser och bolag. Uppdraget ska vara verkställt senast 
2019-12-31. 

Sammanfattning 
I styrdokumentet Säkerhetspolicy samt tillämpningar och riktlinjer., antaget av 
Kommunfullmäktige 201006-14, § 88 Dnr: KS 2007/0081, anges inriktning, riktlinjer och krav 
på säkerhetsarbetet i Österåkers kommun. I föreliggande ärende föreslås Kommunfullmäktige 
upphäva styrdokumentet till förmån för en ny säkerhetspolicy samt uppdra till 
Kommunstyrelsen att utarbeta förslag till riktlinjer för säkerhet 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-01-30, § 2:8. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-12-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Anta Säkerhetspolicy för Österåkers kommun i enlighet med förvaltningens 
tjänsteudåtande, daterat 2018-12-09. 
2. Upphäva tidigare styrdokument Säkerhetspolicy samt tillämpningar och riktlinjer, daterat 
2010-0614, § 88 Dnr: ICS 2007/0081. 
3. Uppdra till Kommunstyrelsen att utarbeta förslag till riktlinjer för säkerhet vilka ska 
efterlevas av samtliga nämnder, styrelser och bolag. Uppdraget ska vara verkställt senast 
2019-12-31. 

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

Expedieras 
- Säkerhetsstrategen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signai M Utdragsbest/rkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-1 

yusteräker 

KS § 2:11 Dnr. PU 2019/0004 

Attestförteckning för Produktionsutskottet 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utbetalningar som överstiger fem prisbasbelopp ska granskas av enhetschef och attesteras 
av förvaltningschef. Prisbasbelopp för 2019 är 46 500 kr. 

2. Godkänna generell attesträtt för förvaltningschef. 

3. Bemyndiga förvaltningschef att utse beslutsattestanter under året. 

4. Godkänna generell attesträtt för Produktions förvaltningens controller inom 
Produktionsutskottets verksamhetsområde vilka omfattas av bilaga 1. 

5. Godkänna beslutsförslaget till beslutsattestanter för Produktionsutskottet enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
I enlighet med attest- och utanordningsreglementet skall respektive nämnd/styrelse utse 
beslutsattestanter för olika ansvarskoder inom respektive verksamhetsområde för 2019. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens produktionsutskott har behandlat ärendet 2019-01-30. § 1:3. 
- Produktions förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-01-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till produktionsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Utbetalningar som överstiger fem prisbasbelopp ska granskas av enhetschef och attesteras 
av förvaltningschef. Prisbasbelopp för 2019 är 46 500 kr. 
2. Godkänna generell attesträtt för förvaltningschef. 
3. Bemyndiga förvaltningschef att utse beslutsattestanter under året. 
4. Godkänna generell attesträtt för Produktionsförvaltningens controller inom 
Produktionsutskottets verksamhetsområde vilka omfattas av bilaga 1. 
5. Godkänna beslutsförslaget till beslutsattestanter för Produktionsutskottet enligt bilaga 1. 

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

Expedieras 
- Produktionschefen 
- Produktions förvaltningen 

Justerandes signaturer —-- Utdragsbestyrkande 

Sammanträ >tokoll för Korr .yreisen 2019-02-1 

Usteräker 

KS §2:12 Dnr. KS 2019/0011 

Budget och verksamhetsplan för Produktionsutskottet 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Produktionsutskottet budget och verksamhetsplan 2019. 

Röstforklaring 
Michaela Fletcher (M) lämnar en röstförklaring 
Genom månadsuppföljningar sker redan det som (S) yrkar varför jag avslår tilläggsyrkandet. 
Michaela Fletcher (M) 

Sammanfattning 
I bilagd Budget och verksamhetsplan för Produktionsutskottet 2019 redogörs för 
Produktionsutskottets budget och verksamhetsplanering för 2019. 
Produktionsutskottet svarar för den kommunala driften av verksamhet inom förskola, 
grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, musikskola, fritidsgårdar, sportanläggningar, 
äldreomsorg, insatser inom funktionshinderområdet, samt måltidsproduktion till egna 
verksamheter. Huvuddelen av verksamheterna bedrivs i konkurrens med andra utförare och 
ersättningen, pengen, är prestationsbaserad. Viss verksamhet är anslagsfinansierad och drivs 
utifrån beställning från beställarnämnderna. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens produktionsutskott har behandlat ärendet 2019-01-30, § 1:4. 
- Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-01-22. 

Deltar ej i beslutet 
Francisco Contreras (V) deltar inte i beslutet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till produktionsutskottets beslutsförslag innebärande att 
godkänna Produktionsutskottet budget och verksamhetsplan 2019. 

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att till nästa 
kommunstyrelse skall en plan redovisas hur Produktionsutskottet tänker hantera 
produktionens underskott för 2018 på 23,4 miljoner kronor utan att det skall påverka kvalitet 
och utveckling av verksamheterna 

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

Forts. 
Forts. KS § 2:12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-1 

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

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 10 ja-röster, 3 nej-röster och 1 
avstår. 

Expedieras 
- Produktions förvaltningen 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Ekonomienheten 
- Controller PF 

Justerandes signaturer Utdrags! cande 

Omröstningslista 
P Österåker 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-02-11, §2:12 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare T 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 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

SD Anders Borelid X X 

V 
Francisco Contreras - OBS! Deltar ej i 
beslutet 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 10 2 1 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-1 

l^usteraKer 

KS § 2:13 Dnr. KS 2018/0375 

Valärenden - Kommunstyrelsens utskott och arvodesberedningen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Entlediga Anne-Li Hilbert (C) som ersättare i Kommunstyrelsens planarbetsutskott 

2. Till ersättare i Kommunstyrelsens planarbetsutskott utse Björn Pålhammar (C). 

3. Till ordinarie ledamot i Kommunstyrelsens planarbetsutskott utse Hans Hellberg (RP). 

4. Till ordinarie ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott utse Roger Johansson (RP). 

5. Endediga Michaela Fletcher (M) som ledamot och ordförande från arvodesberedningen. 

6. Till ledamot och ordförande för arvodesberedningen utse Kenneth Netterström (M). 

7. Till ledamot i arvodesberedningen utse Ritva Elg (L). 

8. Till ledamot i arvodesberedningen utse Francisco Contreras (V). 

Sammanfattning 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-07, § 1:27, utsågs ledamöter till 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott och Kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslutet ska 
förtydligas vad gäller representanter från Roslagspartiet (RP) samt från Centerpartiet (C). 
Vid samma sammanträde, § 1:31, utsågs ledamöter till arvodesberedningen. Det tidigare 
beslutet ska förtydligas dels vad gäller ordförande och dels vad gäller ledamöter från partierna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-01-07, § 1:27 och § 1:31. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) redogör för förslagen avseende ledamöter och ersättare till 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott, Kommunstyrelsens arbetsutskott samt till 
arvodesberedningen. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

^usteraker 
Sammantr otokoll för Kor tyrelsen 2019-02-1 I 

KS §2:14 Dnr. KS 2018/0353 

Antal ersättare i Val- och demokratinämnden samt antagande av 
reglemente för Val- och demokratinämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. I Val- och demokratinämnden ska finnas totalt 9 ersättare, en från varje parti representerat i 
Kommunfullmäktige, för mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31. 

2. Valberedningen får i uppdrag att inkomma med förslag på ersättare till Val- och 
demokratinämnden. 

3. Reglemente för Val- och demokratinämnden antas i sin helhet i enlighet med 
tjänsteutlåtande jämte bilaga daterat 2018-11-28. 

Sammanfattning 
Vid Kommunfullmäktiges behandling 2018-12-10 I<F § 9:7 av ärende om Reglemente för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Överförmyndare i Österåkers kommun för 
mandatperioden 2019-2022 återremitterades reglementet för Val- och demokratinämnden, i 
den del som berör beslut om antal ersättare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. I Val- och demokratinämnden ska finnas totalt 9 ersättare, en från varje parti representerat i 
Kommunfullmäktige, för mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31. 
2. Valberedningen får i uppdrag att inkomma med förslag på ersättare till Val- och 
demokratinämnden. 
3. Reglemente för Val- och demokratinämnden antas i sin helhet i enlighet med 
tjänsteudåtande jämte bilaga daterat 2018-11-28. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer CCZ? • Utdragsbestyrkande 
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KS §2:15 Dnr. KS 2017/0127 

Handlingsplan för åtgärder med anledning av åtgärdsvalsstudie för 
väg 276 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Rapporten ÅVS väg 276 godkänns. 

2. SamhäUsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att fortsatt utreda förutsättningarna för 
åtgärderna i enlighet med bilaga 1 Handlingsplan med anledning av åtgärdsvalsstudie väg 276. 
Handlingsplanen ska återredovisas senast september 2019. 

3. Arbetet med handlingsplanen finansieras inom redan beslutad ram. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi vill lägga till följande medskick i det fortsatta arbetet: 
För ett välfungerande vägnät krävs att trycket på väg 276 minskar, eller i vart fall att ökningen 
av densamma bromsas. För att åstadkomma detta krävs; 
Fler kollektiva färdsätt med buss på väg 276, men också att det finns lokala busslinjer i 
kommunen, särskilt till och från centrala platser som tillexempel affärscentra, förskolor, 
skolor, äldreboenden. Men också från bostadsområden till Roslagsbanan. Trafiken norr ifrån 
har inte en väl fungerande kollektivtrafik och att det därmed är svårt att minska privattrafiken. 
På Ljusterö kan det ta uppåt 1 timma att komma till färjan vissa turer. Det måste finnas 
välfungerande alternativ till bilen om det skall vara möjligt att ändra resebeteenden. Delar 
uppfattningen om behovet att ett mer utbyggt lokalt vägnät som avlastar väg 276. 
Viktigt med trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 276. Vi delar uppfattningen om att väg 276 
inte är lämplig att cykla på. Likaså behövs säkra övergångar för gångtrafikanter som till 
exempel Skånsta norra, samt i höjd med stallet Bobacken. 
Det är ett problem att det körs i mycket höga hastigheter på väg 276 mellan Rosenkälla och 
Sockenvägen som bidrar till vägavsnittet är trafikfarligt. Vi anser inte att det är lämplig att höja 
hastigheten på vägsträckan till lOOkm/h. Enligt Trafikverkets egna uppgifter innebär en 
ökning av hastigheten från 90 km/h till 100 km/tim en ökning med COD -utsläppet minst 15 
%. En ökning är alltså inte försvarbart heller ur klimat och miljösynpunkt. 
Vi ser risker med att bilarna gasar på än mer för att köra ikapp och hinna först när rondellerna 
närmar sig och där hastigheterna blir lägre. 
Vi vill återigen vår uppfattning om att det finns ett allt ökande behovet framöver med en 
förbifart, för att avlasta väg 276. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Protokolls anteckning 
Francisco Contreras (V) lämnar en protokollsanteckning 
Vi vill uppmärksamma att åtgärder gällande 276 bör följa de miljö- och klimatmålen som 
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Österåker 

Forts. KS § 2:15 

kommunen åtagit sig. En viktig del i arbetet för att stoppa de negativa klimatförändringarna är 
att begränsa och minska de korta bilresorna inom kommunen. Därför tror vi inte att åtgärden 
16 Förlängning av Stationsvägen, som syftar till att bygga ett stödjande lokalt vägnät till väg 
276, bidrar till att minska de korta bilresorna och däxmed går åtgärden emot kommunens 
klimatmål. 
Francisco Contreras (V) 

Sammanfattning 
Österåkers kommun och Trafikverket har i ett gemensamt arbete gjort en åtgärdsvalsstudie för 
framkomlighet väg 276. Syftet med en åtgärdsvalsstudie är att skapa enighet om 
problembilden och skapa en gemensam syn om vilka åtgärder som krävs på kort och lång sikt 
för att åtgärda identifierade brister och säkerställa efterfrågade funktioner. Kommunen har 
sammanfattat förslagen till åtgärder i en handlingsplan som i vissa fall kräver fördjupade 
bedömningar innan beslut om val av åtgärd. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2019-01-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande 
1. Rapporten ÅVS väg 276 godkänns. 
2. Samhällsbyggnads förvaltningen ges i uppdrag att fortsatt utreda förutsättningarna för 
åtgärderna i enlighet med bilaga 1 Handlingsplan med anledning av åtgärdsvalsstudie väg 276. 
Handlingsplanen ska återredovisas senast september 2019. 
3. Arbetet med handlingsplanen finansieras inom redan beslutad ram. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signat : rT~> Utdragsbestyrkande hcr 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-02-11 

lyjusteraKer 

KS §2:16 Dnr. KS 2018/0108 

Ställningstagande till aktualitetsprövning av planprogram för Östanå, 
Roslags-Kulla och Wira 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna PM, ställningstagande till aktualitetsprövning av planprogram för Ostanå, 
Roslags-Kulla och Wira. 

2. Godkänna bilaga till PM, ställningstagande till aktualitetsprövning av planprogram för 
Östanå, Roslags-Kulla och Wira 

3. Förklara följande delar av planprogrammet inaktuella: 
• Förklara de delar av planprogrammet som omfattar föreslagen markanvändning vid Ostanå 
slott (barockträdgården, Djurgården samt alléer) inaktuella. 
• Förklara de delar av planprogrammet som omfattar föreslagen markanvändning direkt väster 
om slottet inaktuellt. 
• Förklara de delar av planprogrammet som omfattar föreslagen markanvändning söder om 
Lo inaktuellt. 
• Förklara de delar av planprogrammet som omfattar föreslagna tillkommande vägar i 
anslutning till Östanå slott och barockträdgården inaktuella. 

4. Förklara övriga delar av planprogram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira fortsatt aktuella. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
På det hela taget anser vi att det reviderade planprogrammet är bättre än det tidigare 
planprogiammet, med mindre bebyggelse. Det ligger mer i linje med vad vi Socialdemokrater 
framförde år 2012, vad gäller vad natur och kulturmiljöer tål, men fortfarande finns 
otydligheter vad gäller; 
- VA-kapacitet - vad säger Roslagsvatten idag, år 2012 var bolaget mycket negativ. 
-Detaljplanen för Östanå reningsverk när det antogs för många år sedan yrkade vi avslag då vi 
anser att placeringen av reningsverket är olämpligt med in och utfart från den trafikerade 
Grönborgsvägen (vägen tillfärjan till Ljusterö) . Här hoppas vi att detta skulle kunna ändras, 
vi föreslog då att alternativa placeringar av verket skulle tas fram, vilket vi önskar att man nu i 
detta skeda skall kunna titta på. 
-Trafiken och skicket på väg 276. Ökad bebyggelse ger ökade problem på en redan hårt 
belastad väg 276. I handlingarna finns inte heller denna gång en konsekvensbeskrivning av 
ökad biltrafik och vad det ger för konsekvenser på väg 276 med köbildning, buller. Tillgång till 
infartsparkering samt kollektiva färdmedel bör utredas. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Forts. 
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Sammanfattning 
SamhäUsbyggnadsförvaltningen har under 2018 genomfört en aktualitetsprövning av 
planprogram Östanå, Roslags-Kulla och Wira. Aktualitetsprövningen listades i den nya 
översiktsplanen, Översiktsplan 2040 som en kommande aktivitet och har resulterat i ett PM, 
ställningstagande till aktualitetsprövning av planprogram för Östana, Roslags-Kulla och Wira. I och med 
nya planeringsförutsättningar, ny lagstiftning samt tillkommande utredning avseende påverkan 
på riksintresset för kulturmiljö vården föreslår samhällsbyggnads förvaltningen att delar av 
planprogrammet förklaras inaktuella. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudå tände daterat 2019-02-07. 

Jäv 
Johan Boström (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Conny Söderström (M) ersätter Johan 
Boström (M). 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande 
1. Godkänna PM, ställningstagande till aktualitetsprövning av planprogram för Östanå, 
Roslags-Kulla och Wira. 
2. Godkänna bilaga till PM, ställningstagande till aktualitetsprövning av planprogram för 
Östanå, Roslags-Kulla och Wira 
3. Förklara följande delar av planprogrammet inaktuella: 
• Förklara de delar av planprogrammet som omfattar föreslagen markanvändning vid Östanå 
slott (barockträdgården, Djurgården samt alléer) inaktuella. 
• Förklara de delar av planprogrammet som omfattar föreslagen markanvändning direkt väster 
om slottet inaktuellt. 
• Förklara de delar av planprogrammet som omfattar föreslagen markanvändning söder om 
Lo inaktuellt. 
• Förklara de delar av planprogrammet som omfattar föreslagna tillkommande vägar i 
anslutning till Östanå slott och barockträdgården inaktuella. 
4. Förklara övriga delar av planprogram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira fortsatt aktuella. 

Michael Solander (MP) och Francisco Contreras (V) yrkar avslag på ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Michael Solander (MP) och Francisco Contreras (V) avslagsyrkande och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 12 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer i - Utdrag' kände ^ jfé 

Omröstningslista 
0 Österåker 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 20l9-02-ll,§ 2:16 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare T N A 

M Johan Boström _ Conny S. 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 

I<D 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 X 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 

ICD Mikael Ottosson X 

S Daniel Lundin X 

RP Hans Hellberg X 

V Christina Wulff X 

Resultat 12 2 -
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KS §2:17 Dnr. KS 2019/0032 

Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen 

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt 
redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos 
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet. 
Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2018-12-18 - 2019-02-05. 

- Minnesanteckningar Miljö- och klimatrådet, 2018-11-05. 
- Minnesanteckningar Skärgårdsrådet, 2018-12-05. 
- Minnesanteckningar Tillgänglighetsrådet, 2018-12-05. 
- Protokoll, AB Vårljus, 2018-12-05. 
- Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter, 2018-12-04. 
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2018-12-11. 
- Protokoll, Österåkers stadsnät AB, 2018-12-11. 
- Protokoll, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2018-12-11. 
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter AB, 2018-12-11. 
- Protokoll, Sågra Fastighets AB, 2018-12-11. 
- Protokoll, Tunadotter AB, 2018-12-11. 
- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2018-12-11. 
- Protokoll, Armada Projektfastigheter AB, 2018-12-11. 
- Protokoll, Armada Stenhagen AB, 2018-12-11. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2018-12-11. 
- Protokoll, Armada Mellansjö AB, 2018-12-11. 
- Protokoll, AB Åkers Kanal, 2018-12-11. 
- Protokoll, Armada Blåljusfastigheter AB, 2018-12-11. 
- Meddelande från styrelsen, nr 15/2018, SKL, Rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter, 
2018-12-14. 
- Sammanträdesprotokoll, Norrvatten, 2018-12-17. 
- Sammanträdesprotokoll, Norrvatten, 2018-12-18. 
- Sammanträdesprotokoll, Norrvatten, 2018-12-13. 
- SKL, Överenskommelse om vissa ändringar i PAN § 10. 2018-12-19. 
- SKL, Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser § 17 mom. 3-6 och § 
28 mom. 5. 2018-12-19. 
- Cirkulär 18:64, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2018-2022. 2018-12-17. 
- SKL, Överenskommelse om vissa ändringar i BEA 06 och BEA T § 13. 2018-12-20. 
- SKL, Överenskommelse om vissa ändringar i BUI T , §§ 16 och 25 och BAL T, §§ 16 och 
24. 2018-12-20. 
- SKL, Överenskommelse om vissa ändringar i PAN § 10. 2018-12-20. 
- SKL, Överenskommelse om vissa ändringar i Studentmedarbetaravtalet § 9 och 
Tekniksprånget § 6. 2018-12-20. 

Forts. 
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- SKL, Slutligt utfall av 2017 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2018, 2019 
och 2020. 2018-12-20. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Tillstånd att hålla vilt i hägn med besättningsnummer 01-63 
på fastigheterna Svinninge 7:158 och 7:160 i Österåkers kommun. 2018-12-21. 
- SCB, Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utfall, år 2019. 2018-12-28. 
- Polisen, Tillståndsbevis enligt ordningslagen/lokala föreskrifter, 2019-01-02. 
- Polisen, Tillståndsbevis enligt ordningslagen/lokala föreskrifter, 2019-01-04. 
- SCB, Ekonomirapporten, december2018. 2019-01-11. 
- SKL, Cirkulär 19:02, Arbetsgivardeklaration på individnivå, 2019-01-16. 
- Beslut, Valprövningsnämnden, Avslag på överklagande. 2019-01-23. 
- Skrivelse till Kommunstyrelsen, Förläng hyreskontrakten för nyanlända familjerna. 2019-01-
22. 
- Beslut, Förvaltningsrätten i Stockholm, Avslår yrkande om inhibition. 2019-01-24. 
- Komplettering till ansökan om Tillstånd tävling på väg (Upplands Cup Landsväg 2019). 
2019-01-29. 
- SKL, Cirkulär 19:01, Prolongering av notkopieringsavtal 2019. 2019-01-29. 
- SKL, Cirkulär 19:04, Kombinationsanställningar — ett sätt att möte rekryteringsutmaningar 
inom räddningstjänsten. 2019-01-31. 
- Beslut, Förvaltningsrätten i Stockholm, Laglighetsprövning enligt kommunallagen, 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 2019-02-04. 

Postlista v. 51/2018 — 5/2019 

Expedieras 
- Kommunkansliet 
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Övriga frågor 

Ann-Christine Furustrand (S) an mäler två övriga frågor 
1. Inköpsstopp 
I de verksamheter som kommunen är huvudman för, vill jag ställa följande frågor; 
1. Var i organisationen fattas beslut om inköpsstopp ? I Produktionsutskottet ? Nämnd ? I 
förvaltningen ? I Verks amheten ? 
2. Har beslut någon stans i organisationen beslutats om inköpsstopp ? 

Svar: Kommunala skolor finansieras precis som fristående av en skolpeng som ska täcka till 
skolans utgifter. Om en skola har ett ekonomiskt underskott får kommunen inte skjuta till 
extra medel, oavsett om det är en kommunal eller fristående skola. Istället måste åtgärder 
vidtas av aktuell skola. Detta för att samma villkor ska gälla för alla skolor, såväl kommunala 
som fristående. 
Därför fattar kommunen heller inte generella beslut om anställningsstopp eller inköpsförbud, 
det är upp till varje skola själv att besluta. 

2. Tomträttssavtal för byggande av förskola i Tuna 
Läser i tidningen Mitti Södra Roslagen nr 6, att företaget Turako valt att avstå att skriva under 
tomträttsavtalet för byggande av en förskola. 
Önskar att kommunstyrelsen blir informerad om uppgiften stämmer ? 
Och om det stämmer vad som händer nu med tomten ? 

Svar: Turaco har meddelat att man inte vill teckna tomträttsavtal. Gällande plan anger att 
tomten är en A tomt, d vs en tomt för t ex förskola eller skola. Det finns ett behov av 
förskole- och skolplatser i vår kommun. Frågan om att bebygga tomten kan därmed dy ka upp 
på nytt i framtiden. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 
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