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KS § 4:1 

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 19, Revidering av bolagsordningar inom koncernen Arrnada Fastighets AB gällande antal 
styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod med mera utgår. 
Ärende 28, Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per februari 2019 utgår. 
Ärende Ljusterö daglig verksamhet utgår. 

Nytt ärende 
Nytt ärende Planuppdrag för den s.k. "Södra Boulevarden" blir nummer 28 på dagordningen. 
Nytt ärende Avfallsplanering för Österåkers kommun blir nummer 29 pä dagordningen. 
Nytt ärende Äterkallelse av delegation avseende tecknande av förvallningsspecifika avtal inom 
Produktionsförvaltningens ansvarsområde blir nummer 30 på dagordningen. 
Nytt ärende Kevidering av investeringsbudget inom området Kultur- o ch fritid blir nummer 31 på 
dagordningen. 
Nytt ärende Svar på motion nr 21 / 2017 från Margareta O lin (SJ — Skolor saknar porr-filter på sina 
datorer blir nummer 32 på dagordningen. 
Nytt ärende Taxa för upplåtelse av offent lig plats m.m.för 2019 blir nummer 33 på dagordningen. 

Revidering i d agordningen 
Ärende 29 på dagordningen Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2018 för Produktionsstyrelsen 
behandlas som ärende 14 på dagordningen. Tidigare nummer 14 blir nummer 15, osv. 

Ändring i ärendet Redovisning av de legationsbeslut i Kommunstyrelsen innebärande att 
delegationsbeslutet - Produktionschefen har 2019-03-12 beslutat att upphöra med driften av Ljusterö 
daglig verksamhet i enlighet med Dagl ig verksamhet L.OV-2012-150. Beslutet är fattat i enlighet med 
Kommunstyrelsens delegationsordningp 1 4.25 dras ur då ärendet hanteras på dagens sammanträde i 
Kommunstyrelsen, § 4:30. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Mats Larsson (S) till justerare. Pr otokollet justeras senast onsdagen 
den 27 mars, kl ockan 11.00, kommunkansliet, Alceahuset. 

Sammanfattning 
Daniel Lundin (S) föreslår Mats Larsson (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras senast 
onsdagen den 27 mars, klockan 11.00, kommunkansliet, Alceahuset. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §4:3 Dnr. KS 2014/0261 

Antagande av VA-plan, med dagvatten strategi, för Österåkers 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta VA-plan för Österåkers kommun, inklusive dagvattenstrategi och bilagor inklusive 
samrådsredogörelse. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att samråda med Ostcråkersvatten för att se över 
IT-säkerheten. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har i uppdrag (KS § 10:3 2014) att tillsammans med 
Roslagsvatten/Österåkersvatten ta fram en VA-plan. Ett förslag till YA-plan har upprättats, 
inklusive dagvattenstrategi. 

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

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att anta VA-plan för Österåkers kommun, inklusive dagvattenstrategi och bilagor 
inklusive samrådsredogörelse. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i 
uppdrag att samräda med Österåkersvatten för att se över IT-säkerheten. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signature r ij i Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-18 

KS § 4:4 Dnr. KS 20 17/0258 

Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på tidig dialog för det tematiska 
tillägget för kust och skärgård 

2. Kommunstyrelsens planarbetsutskott utses till att vara politisk styrgrupp för arbetet med 
det tematiska tillägget till översiktsplanen 

3. De politiska partierna i kommunfullmäktige som inte har representation i 
planarbetsutskottet får vardera adjungera en deltagare till styrgruppen. 

Sammanfattning 
Arbetet med att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med fokus på kust- och 
skärgårdsfrågor pägår. I lin je med projektet och den beslutade projektplanen planeras det för 
en tidig dialog i slutet av våren 2019, där samtal ska föras kring hur kust och skärgård ska 
utvecklas i framtiden. Vidare har projektgruppen diskuterat frågan om politisk styrgrupp under 
arbetets gäng. Projektgruppen har ansett att med en politisk styrgrupp skulle förankring av 
projektet underlättas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:4. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-02-06. 

Förslag till beslut 
Michacla Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på tidig dialog för det tematiska 
tillägget för kust och skärgård 
2. Kommunstyrelsens planarbetsutskott utses till att vara politisk styrgrupp för arbetet med 
det tematiska tillägget till översiktsplanen 
3. De politiska partierna i kommunfullmäktige som inte har representation i 
planarbetsutskottet får vardera adjungera en deltagare till styrgruppen. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:5 Dnr. KS 201 7/0361 

Godkännande av Regional vattenförsörjningsplan för 
Stockholms län 

Kommunstyrelsens beslut 

Ställa sig bakom den Regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms läns mål och 
strategier, vilka ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fått förslag till Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål 
och strategier, vilka ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:5. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Hetcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att ställa sig bakom den Regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms läns 
mal och strategier, vilka ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. 

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

Expedieras 
- Storsthlm 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturen Utdragsbestyrkande 
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KS § 4: 6 Dnr. KS 2018/0086 

Riktlinjer för miljöbidrag 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna riktlinjer för miljöbidrag 2019 i enlighet med bilaga 1. 

2. Att anslaget avses delas lika mellan miljö- och tillgänglighetsbidrag (250 tkr för respektive 
bidrag), men med flexibiliteten att omfördelning kan ske mellan bidragsposterna. 

Sammanfattning 
I budget 2019 är 500 tkr avsatt för miljöbidrag och tillgänglighetsbidrag till föreningar och 
organisationer. Förvaltningen föreslår minskad klimatpåverkan som prioriterat tema för 
miljöbidraget 2019, men där möjlighet finns att även bevilja andra projekt som bidrar till 
Österåkers lokala miljömål. Att minska klimatpåverkan är ett lokalt miljömål som innebär en 
stor utmaning för kommunen som geografiskt område. Temat är också relevant för pågående 
arbete med ny energi- och klimatstrategi. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:6. 
- Samhällsbyggnads förvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2019-01 -28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
1. Godkänna riktlinjer för miljöbidrag 2019 i enlighet med bilaga 1. 
2. Att anslaget avses delas lika mellan miljö- och tillgänglighetsbidrag (250 tia- för respektive 
bidrag), men med flexibiliteten att omfördelning kan ske mellan bidragsposterna. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signatu. Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:7 Dnr. KS 2017/0 354 

Svar på motion nr 23/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 23/2017 besvarad med hänvisning till att en kontinuerlig översyn sker redan 
idag 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2017-12-11, § 9:29, föreslär motionären att den 
utvändiga belysningen runt förskolor och marken som tillhör förskolorna ska ses över och 
förstärkas där behov finns för att barnens lektid under den mörka delen av året inte ska bli 
begränsad. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:8. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-02-14. 
- Samhällsbyggnads förvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2018-12-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
motion nr 23/2017 besvarad med hänvisning till att en kontinuerlig översyn sker redan idag. 

Mats Larsson (S) yrkar bifall till motionen med hänvisning till att den kontinuerliga översynen 
inte fungerar. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturen Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:8 Dnr. KS 2019/ 0074 

Markanvisning skola Skåvsjöholm, Svinninge 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Uppdra åt Samhällsbyggnads förvaltningen 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. Aterredovisning av tävlingsbidrag ska göras på Kommunstyrelsens planarbetsutskott innan 
kommunen tilldelar en vinnare. 

Protokollsanteckning 
Mats Larsson (S) lämnar en protokollsanteckning 
Vi Socialdemokrater anser att den bästa modellen för byggande av förskolor och skolor är att 
kommunen äger såväl skolfastigheten som tomten. Den modell som dom 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 ska 
finnas ett varierat utbud av förskolor för föräldrar att kunna välja mellan däribland även 
kommunalt drivna. 
Mats Larsson (S) 

Fransisco Contreras (V) biträder Mats Larssons (S) p rotokollsanteckning. 

Sammanfattning 
Godkännande av inbjudan till markanvisningstävling för skola eller kombinerad skola och 
förskola i Skåvsjöholm, Svinninge med planerad verksamhetsstart HT-2022. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2109-03-06, § 3:9. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Uppdra åt Samhällsbyggnads förvaltningen 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. 
Forts. 

Justerandes signati Utdragsbest/rkande 
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Forts. KS § 4:8 

3. Aterredovisning av tävlingsbidrag ska göras på Kommunstyrelsens planarbetsutskott innan 
kommunen tilldelar en vinnare. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §4:9 Dnr. KS 20 17/0359 

Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning i Österåkers 
kommun 2019 och redovisning av föregående år 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers kommun 
2019. 

2. Notera till p rotokollet Redovisning av Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers 
kommun 2018. 

Sammanfattning 
Den kommunala energi- och klimatrådgivningen (EKll) erbjuder kostnadsfria, opartiska råd 
om energianvändning och klimatpåverkan riktat till privatpersoner, företag och föreningar. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-02-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande 
1. Godkänna Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers kommun 
2019. 
2. Notera till protokollet Redovisning av Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers 
kommun 2018. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signatur^ 

b 
Utdragsbestyrkande 
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KS §4:10 Dnr. KS 2019 /0043 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2019 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -13 760 tkr vilket motsvarar 98 % av 
periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 289 tkr varav -145 tkr återfinns inom 
samhällsbyggnads förvaltningens delar. Under perioden har 348 tkr redovisats som 
investeringar. 
Kommunstyrelsen redovisar en bokslutsprognos i enlighet med budget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-03-12. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:3. 

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

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 Utdragsbestyrkande 
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KS § 4: 1 I Dnr. KS 2019/0 043 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2019 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -1 494 tkr vilket motsvarar 65 % av 
periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2019 är enligt budget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlätande daterat 2019-03-12. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:4. 

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

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

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

Justerandes signaturei 
UL 

Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-18 

KS § 4:12 Dnr. KS 2019 /0043 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

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

2. Bevilja bidragsutbetalning på 100 tkr till Skånsta Ryttare för extraordinära kostnader i 
samband med virus. 

3. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2019. 

4. Kommundirektören får i uppdrag att uppdatera "Styrmodells principer för beställar- och 
utförarorganisationen" med hänsyn till införande av Produktionsutskott i stället för 
Produktionsstyrelsen. 

5. Produktionschefen får i uppdrag att 
A. Frigöra 10 Mkr till resultatenheter för att eliminera prognostiserat underskott under 2019 
(dels via staben och dels via decentralisering av samlade belopp centralt hos staben). Detta ska 
genomföras omgående och rapporteras vid månadsuppföljning per mars och april. 

B. Månadsuppföljning ska ske enligt styrprinciperna för att kvalitetssäkra bokslutsprognoser 
via analys (Ekonomi, prestation, kvalitet) 

C. Utreda kostnadsutveckling inom förskola och skola i samråd med budget och 
kvalitetsenheten. (Andel av omsättning gällande adm. inkl. rektor, biträdande rektor, andel av 
omsättning för undervisning i skola, andel av förskolepengen som används till personal som 
arbetar direkt med barn i förskola). 

D. Utreda effekten av Kommunfullmäktiges beslutade satsningar under de åtta senaste åren, i 
samråd med budget och kvalitetsenheten (Hur har medel använts och används samt Hur kan 
medel användas bättre?). 

Röstförklaring 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
Då vi inte vet vad överföring av 10 miljoner från förvaltning till skolenheterna kommer att 
betyda så deltar MP ej i beslutet. Den information som finns ger inte vid handen hur det 
kommer att slå för Österåkers skolor som helhet. 
Även uppdraget till kommundirektör att uppdatera styrmodellsprinciperna i beställar och 
utförar organisationen redovisas inte heller närmare. 
Michael Solander (MP) 

Forts. 

Justerandes signatur* Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-18 

Forts. KS § 4:12 

Roger Johansson (RP) biträder Michael Solanders (MP) särskilda yttrande. 

Sammanfattning 
1 en lighet 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 f örhållande 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 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-03-14. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:5. 

Deltar ej i beslutet 
Michael Solander (MP) och Roger Johansson (RP) deltar inte i beslutet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per februari månad 2019 noteras till 
protokollet. 
2. Bevilja bidragsutbetalning på 100 tkr ull Skånsta Ryttare för extraordinära kostnader i 
samband med virus. 
3. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2018. 
4. Kommundirektören får i uppdrag att uppdatera "Styrmodells principer för beställar- och 
utförarorganisationen" med hänsyn till införande av Produktionsutskott i stället för 
Produktionsstyrelsen. 
5. Produktionschefen får i uppdrag att 
A. Frigöra 10 Mkr till resultatenheter för att eliminera prognostiserat underskott under 2019 
(dels via staben och dels via decentralisering av samlade belopp centralt hos staben). Detta ska 
genomföras omgående och rapporteras vid månadsuppfölj ning per mars och april. 
B. Månadsuppföljning ska ske enligt styrprinciperna för att kvalitetssäkra bokslutsprognoser 
via analys (Ekonomi, prestation, kvalitet) 
C. Utreda kostnadsutveckling inom förskola och skola i samråd med budget och 
kvalitetsenheten. (Andel av omsättning gällande adm. inkl. rektor, biträdande rektor, andel av 
omsättning för undervisning i skola, andel av förskolepengen som används till personal som 
arbetar direkt med barn i förskola). 
D. Utreda effekten av politiska satsningar under de åtta senaste åren, i samråd med budget och 
kvalitetsenheten (Hur har medel använts och används samt Hur kan medel användas bättre?). 

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring i beslutssats 5D innebärande att "... 
politiska satsningar..." ersätts med "... Kommunfullmäktiges beslutade satsningar...". 

Fransisco Contreras (V") yrkar avslag på beslutssats 5D. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt beslutssatserna 1-5C och finner att 
så är fallet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Fransisco Contreras (V7) 
avslagsyrkande till beslutssats 5D och finner att så är fallet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande på 
redaktionell ändring till beslutssats 5D och finner att så är f allet. 

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-18 

KS § 4 :13 Dnr. KS 2019/0075 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 till pro tokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens hade år 2018 en budgetram på -165 650 tkr, varav -106 010 tkr återfanns 
inom samhällsbyggnads förvaltningens (SBF KS) delar. Utfall för perioden uppgick till -164 
531 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget om 1 100 tkr, varav 1 2 00 mnkr återfanns 
inom SBF-KS. 
Nettoinvesteringsramen för år 2018 var -101 000 tkr varav -98 000 tkr avsåg 
nettoinvesteringar inom SBF-KS. I bokslutet redovisades en positiv budgetavvikelse avseende 
investeringar om 4 619 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-03-12. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:6. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att notera Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 till p rotokollet. 

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/ICF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer* Utdragsbest/rkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-18 

o Österåker 

KS §4:14 Dnr. PU 2019/00 16 

O 

Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2018 för 
Produktionsstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna Produktionsstyrelsens årsbokslut och verksamhetsberättelse för 2018. 

Sammanfattning 
I bilagd Verksamhetsberättelse för Produktionsstyrelsen 201H redogörs för olika 
verksamhetsområdens ekonomiska resultat liksom för hur väl verksamheterna når nationella 
och/eller kommunala kvalitetsmål. Produktionsstyrelsen redovisar per 31 december 2018 ett 
ackumulerat resultat på -23 354 tkr vilket är densamma som avvikelsen emot periodiserad 
budget 2018. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens produktionsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 2:4. 
- Produktions förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-02-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till produktionsutskottets beslutsförslag innebärande att 
godkänna Produktionsstyrelsens årsbokslut och verksamhetsberättelse för 2018. 

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

Expedieras 
- Produktions förvaltningen 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer V\j Utdragsbestyrkande 



G Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-18 

KS § 4:15 Dnr. KS 2019/0 075 

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera Kommunfullmäktiges m.m. verksamhetsberättelse 2018 till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige m.m. redovisar ett utfall för år 2018 som uppgår till -13 083 tkr, vilket 
innebär en negativ avvikelse om 814 tkr (-6,7%) jämfört med budget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-03-12. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:7. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ull Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att notera Kommunfullmäktiges m.m. verksamhetsberättelse 2018 till p rotokollet. 

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

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

Justerandes signaturer^J^ Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-18 

KS §4:16 Dnr. KS 2019/0082 

° o "o 

Årsredovisning för år 2018 för Österåkers kommun och dess bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna årsredovisning 2018 för Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har i enlighet med Lagen om kommunal redovisning 
sammanställt årsredovisning för Österåkers kommun avseende år 2018. Denna innehåller 
förutom bokslut för nämnderna också en sammanställd redovisning där det helägda 
kommunala bolaget Armada Fastighets AB, inkl. dotterbolag, samt ägda delar av 
Roslagsvatten AB, inkl. dotterbolag ingår. 
Resultatet för Österåkers kommun 2018 uppgår till 3,9 mnkr. Resultat vid avstämning mot 
balanskravet är därmed positivt. Resultatet i den sammanställda resultaträkningen som 
inkluderar ovan nämnda bolag, uppgår till 26,7 mnkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:8. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-03-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att godkänna årsredovisning 2018 för Österåkers kommun. 

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

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

Utdragsbestyrkande Justerandes signaturei 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-18 

KS § 4:1 7 Dnr. KS 2019/002 7 

O 

Äterrapportering av uppdrag 38 (budget 2019) - Ersättningsnivåer 
för Ljusterö särskilda boende 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ersättningsnivåer beaktas i budgetarbete då Ljusterö särskild boende kan invigas. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har gett Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram 
ersättningsnivåer för Ljusterö särskilt boende med 10 platser i samråd med Budget- och 
kvalitetsenhet. Socialförvaltningen i samråd med budget- och kvalitetsenheten har tagit fram 
ett förslag utifrån 10 platser. Förslaget är en ersättningsnivå på 2 316 kr per dygn och plats 
inkl. lokal och kapitalkostnader. Detta innebär 875 kr (varav 632 kr omsorg) högre än andra 
särskilda boende på fastlandet. Okade kostnader för 10 platser och år blir 3 193 tkr jämfört 
med fasdandet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:9. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-13. 
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-01-22, § 1:8. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-01-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Ersättningsnivåer beaktas i budgetarbete då Ljusterö särskild boende kan invigas. 
2. Återrapporteringen överlämnas vidare till Kommunfullmäktige. 

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

Expedieras 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Kommunkansliet 

2. Återrapporteringen överlämnas vidare till Kommunfullmäktige. 

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-18 

KS §4:18 Dnr. KS 2019/ 0042 

Revidering av samtliga nämnders reglementen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta reviderade reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder, för 
mandatperioden 2019 - 2022, i enlighet med tjänsteutlåtande jämte bilagor, daterat 2019-02-13. 

2. Upphäva tidigare gällande reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

3. Redaktionell ändring i reglementet för Miljö- och hälsoskyddsnämnden under § 1 
innebärande att "... tobakslagen..." ersätts med "... lag om tobak och liknande produkter.. 

Reservation 
Michael Solander (MP) lämnar en skriftig reservation 
MP anser att det fullt rimligt att även ersättare som inte tjänstgör men deltar i debatten också 
kan få sina synpunkter till protokollet. 
Detta förfarande är det normala i andra kommuner och regioner. 
Ett antal partier i både majoritet och opposition representeras endast av ersättare i vissa 
nämnder och där förhindras man att kunna få till protokollet vad man har framfört på 
sammanträdet. 
Miljöpartiet beklagar detta beslut som vi tror inte gynnar demokratin och arbetet i nämnderna. 
Michael Solander (MP) 

Roger Johansson (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Österåker fattade 2018-12-10, KF § 9:7, beslut om antagande av 
Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt för Överförmyndare i 
Österåkers kommun. 
Sedan beslutet fattades har det framkommit behov av förtydliganden av ansvarsfördelningen 
mellan Kommunstyrelsen, den nybildade Tekniska nämnden samt Byggnadsnämnden, vilket 
framför allt berör vissa samhällsbyggnadsfrågor. 
Revideringarna omfattar även villkoren för icke tjänstgörande ersättares rätt att vid 
nämndsammanträden få särskilt yttrande antecknat till protokollet. 
Reglementet för Överförmyndaren berörs inte i något avseende och omfattas därför inte av 
detta förslag till revideringar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:10. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlatande daterat 2019-02-18. 

Forts. 

Justerandes signaturer' Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Anta reviderade reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder, för 
mandatperioden 2019 - 2022, i enlighet med tjänsteutlåtande jämte bilagor, daterat 2019-02-13. 
2. Upphäva tidigare gällande reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring i reglementet för Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden under § 1 innebärande att "... tobakslagen..." ersätts med "... lag om 
tobak och liknande produkter..." 

Mats Larsson (S) yrkar att medge ersättare får anteckna sin mening till protokollet. 

Michael Solander (MP) yrkar att ersättare ska få lägga ersättaryttrande till protokollen. 

Fransisco Contreras (V) biträder Michael Solanders (MP) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden 
eller enligt Michael Solanders (MP) och Mats Larsson (S) yrkande att ersättare ska fä lägga 
ersättaryttrande till protokollen 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 Michael Solander (MP) och Mats Larssons (S) yrkande röstar nej. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-03-18, § 4:18 

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, l:e vice ordf. X X 

L Ritva Elg X X 

C Anne-Li Hilbert X X 

Kl) Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. _ Daniel L. 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, ordförancie 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 Flans Flellberg X 

V Christina Wulff X 

Resultat 8 6 -



0 Österåker 
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KS §4:19 Dnr. KS 2018/0383 

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Österåkers 
kommun, (OPF-KL18), att gälla för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 
eller som tillträder vid valet 2018 och som inte tidigare omfattas av Pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda (PBF) eller Pensionsreglemente för förtroendevalda i kommuner och 
landsting (PRF-KL), i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 
2018-12-21. 

2. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Österåkers kommun 
(OPF-KL18) ska gälla från och med 2019-01 -01. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Uppdra ull Kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med förslag till beslut angående 
kompensation för framtida pensionsbortfall. 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och I .andstings styrelse har 2018-09-14 antagit förslag till reviderade 
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KF18)., vilket 
ersätter det tidigare antagna OPF-KL 14. 
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14 eller som 
tillträdde vid valet 2018 och som inte tidigare omfattats av de äldre Pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda (PBF) eller Pensionsreglemente för förtroendevalda i kommuner och 
landsting (PRF-KL) i kommunen. 
För de förtroendevalda som lämnat sina pensionsgrundande uppdrag före 2014-12-31 gäller 
fortsatt PBF eller PRF-KL att gälla. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:11. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-12-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Österåkers 
kommun, (OPF-KL18), att gälla för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 
Forts. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signaturer 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-18 

Forts. KS § 4:19 

eller som tillträder vid valet 2018 och som inte tidigare omfattas av Pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda (PBF) eller Pensionsreglemente för förtroendevalda i kommuner och 
landsting (PRF-KL), i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 
2018-12-21. 
2. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Österåkers kommun 
(OPF-KL18) ska gälla från och med 2019-01-01. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med förslag till beslut angående 
kompensation för framtida pensionsbortfall. 

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

Expedieras 
- Personalenheten 
- Löneenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-18 

KS § 4:20 Dnr. KS 2019/0050 

Lokal beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Uppdra ull Österåkers kommuns ombud att vid AB Vårljus (556485-4791) stämma rösta för 
att bolaget avvecklas, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-02-18. 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av den förändrade statliga flyktingpolitiken har förutsättningarna för AB 
Vårljus samlade verksamhet förändrats. De tidigare genomförda ägardialogerna, med de 13 
ägarkommunerna, har resulterat i bolagets eget förslag om att avveckla bolaget. För att detta 
ska kunna uppnås krävs att ägarkommunernas respektive kommunfullmäktige fattar 
likalydande beslut om avveckling samt uppdrar åt sina ombudsmän att röst för detta vid 
bolagets stämma 2019-05-08 röstar för att AB Vårljus avvecklas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:13. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Hetcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att uppdra till 
Österåkers kommuns ombud att vid AB Vårljus (556485-4791) stämma rösta för att bolaget 
avvecklas, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlatände 2019-02-18. 

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

Expedieras 
- Österåkers kommuns ombud 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-18 

KS § 4:21 Dnr. KS 2018/00 30 

Svar på motion nr 2/2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 2/2018 besvarad med hänvisning ull ätten ny bouleyta planeras inomhus 
inom ramarna för projekteringen av ny multihall. 

Sammanfattning 
I e n motion väckt i Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 1:13, föreslås att Österåkers kommun 
skyndsamt utreder frågan och därefter anlägger en boulehall. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ord förande förslag daterat 2019-02-19. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-18. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 2018-12-13, § 8:8. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Metcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motion nr 2/2018 besvarad med hänvisning till att en ny bouleyta planeras inomhus inom 
ramarna för projekteringen av ny multihall. 

Mats Larsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Mats Larssons (S) yrkande och finner Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela 
Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Kultur- och fritidsnämnden 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer U td ragsbestyrkande 
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KS § 4:22 Dnr. KS 2018 /0159 

Svar på motion nr 9/2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson 
Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anse motionen besvarad i delen som avser väckta motioner med hänvisning dels till att 
motioner som ej bifallits ej heller ska verkställas och därför inte ingår i kommunens 
årsredovisning, dels till att Kommunfullmäktige två gånger per år behandlar en redovisning 
av samtliga motioner som är väckta men ännu inte är färdigberedda. 

2. Anse motionen besvarad i delen som avser bifallna motioner med hänvisning till att 
kommunens årsredovisning genom förvaltningsberättelsen speglar resultatet av de motioner 
som bifallits samt att gällande bestämmelser i Kommunallagen ålägger berörd nämnd och 
förvaltning att verkställa Kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanfattning 
Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margarita Olin (S) för eslår i motion nr 
9/2018 dels att samtliga lagda motioner ska redovisas i kommunens årsberättelse och dels att 
de motioner som är bifallna ska följas upp tills de är genomförda. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:15. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-02-19. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Anse motionen besvarad i delen som avser väckta motioner med hänvisning dels till att 
motioner som ej bifallits ej heller ska verkställas och därför inte ingår i kommunens 
årsredovisning, dels till att Kommunfullmäktige två gånger per år behandlar en redovisning 
av samdiga motioner som är väckta men ännu inte är färdigberedda. 
2. Anse motionen besvarad i delen som avser bifallna motioner med hänvisning till att 
kommunens årsredovisning genom förvaltningsberättelsen speglar resultatet av de motioner 
som bifallits samt att gällande bestämmelser i Kommunallagen ålägger berörd nämnd och 
förvaltning att verkställa Kommunfullmäktiges beslut. 

Mats Larsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Forts. 

Justerandes signaturei Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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Forts. KS § 4:22 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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KS § 4:2 3 Dnr. KS 2018/0040 

Svar på medborgarförslag nr 5/2018 - Allmänpolitisk debatt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslag nr 5/2018 besvarat med hänvisning till den debatt och de 
sammankomster som ägt rum mellan partierna under valåret 2018 samt till bestämmelse i 
Kommunfullmäktiges arbetsordning innebärande att frågan om allmänpolitisk debatt ska 
hållas eller ej, ska avhandlas av Kommunfullmäktiges gruppledare vid årets första 
gruppledarmöte. 

Sammanfattning 
I e tt medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2018-01-30 föreslås att Österåkers 
kommunfullmäktige ska anordna en allmänpolitisk debatt. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:16. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-02-19. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 5/2018 besvarat med hänvisning till den debatt och de sammankomster 
som ägt rum mellan partierna under valåret 2018 samt till bestämmelse i Kommunfullmäktiges 
arbetsordning innebärande att frågan om allmänpolitisk debatt ska hållas eller ej, ska avhandlas 
av Kommunfullmäktiges gruppledare vid årets första gruppledarmöte. 

Mats Larsson (S) yrk ar bifall till medborgarförslaget. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 4: 24 Dnr. KS 2019/0040 

Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna riktlinjerna för tillgänglighetsbidrag 2019 i enlighet med bilaga 1. 

2. Anslaget avses delas lika mellan tillgänglighets- och miljöbidraget (250 000 kr för respektive 
bidrag), men med flexibilitet att omfördelning kan ske mellan bidragsposterna. 

Sammanfattning 
1 bu dgeten för 2019 avsattes 500 000 kr för tillgänglighets- och miljöbidrag till föreningar och 
organisationer. Riktlinjerna har reviderats och anpassats utifrån nuvarande avsatta medel samt 
med erfarenhet av tidigare beviljade bidragsansökningar. 
Syftet med bidraget är att stötta föreningar och organisationer som vill genomföra aktiviteter 
eller andra satsningar för att uppmuntra och bidra en mer tillgänglighetsanpassad kommun 
som är till för alla oavsett funktionshinder. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:17. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-01-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Godkänna riktlinjerna för tillgänglighetsbidrag 2019 i enlighet med bilaga 1. 
2. Anslaget avses delas lika mellan tillgänglighets- och miljöbidraget (250 000 kr för respektive 
bidrag), men med flexibilitet att omfördelning kan ske mellan bidragsposterna. 

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

Expedieras 
- Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:2 8 Dnr. KS 2019/0078 

Planuppdrag för den s.k. "Södra Boulevarden" 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för den s.k. "Södra 
Boulevarden". 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
MP ser positivt på att Akersberga öppnar upp mot havet och utvecklar dom kvalitéer som 
finns där, men det ska göras ansvarsfullt. 
Miljöpartiet har konsekvent under hela planprocessen för Kanalstaden hävdat att 
jordbruksmarken i den västra delen av planområdet ska förbli oexploaterad. 
Vi anser att vi har stöd i denna ståndpunkt i bl.a. Agenda 2030, Miljöbalken och Österåkers 
kommuns miljömål. 
Michael Solander (MP) 

Fransisco Contreras (V) biträder Michael Solanders (MP) särskilda yttrande. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten till u tbyggnad av en ny huvudgata inom 
Kanalstaden, mellan centrala Akersberga och Näsängen. Den aktuella sträckan ansluter till 
Industribron/Västra Banvägen i öster samt förlängningen av Näsvägen i väster. Gatan ska ha 
utrymme för att möjliggöra bl.a. busstrafik samt gång- och cykeltrafik. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för den sk 
"Södra Boulevarden". 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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KS § 4:29 Dnr. KS 2018 /0351 

Avfallsplanering för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta nödvändiga styrdokument för 
avfallsplanering för Österåkers kommun inför att innevarande Avfallsplan löper ut 2020. 

2. Bilagd Projektplan för projektet godkänns. 

3. Uppdraget finansieras inom ram och återredovisas senast i d ecember 2020. 

Sammanfattning 
Alla kommuner ska ha en avfallsplan enligt bestämmelser i Miljöbalken. Nu gällande 
avfallsplan för Österåkers kommun gäller för perioden 2012- 2020. Arbete bör inledas i början 
av 2019 genom att utvärdera gällande plan och klargöra gränsdragningar mellan nya 
styrdokument för avfallsplanering och andra styrdokument. Den kommunala 
avfallsplaneringen omfattar allt avfall, inte bara det som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar. Avfallsplaneringen genomförs utgående frän nationella mal och 
övergripande principer så som EU:s avfallshierarki, vilket innebär att frågor om förebyggande 
av avfall, återanvändning och återvinning inkluderas. Avfallsplaneringen bör även beakta 
tillämpliga delar av Agenda 2030 och exempelvis styra mot målet Giftfri miljö. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta nödvändiga styrdokument för 
avfallsplanering för Österåkers kommun inför att innevarande Avfallsplan löper ut 2020. 
2. Bilagd Projektplan för projektet godkänns. 
3. Uppdraget finansieras inom ram och återredovisas senast i december 2020. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §4:30 Dnr. KS 2019/0087 

O 

Aterkallelse av delegation avseende tecknande av 
förvaltningsspecifika avtal inom Produktionsförvaltningens 
ansvarsområde 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återkalla den nuvarande delegationen, punkt 14.25 i Kommunstyrelsens delegationsordning 
avseende "Tecknande av förvaltningsspecifika avtal och dra ur förvaltningschefens beslut frän 
förteckningen över ärenden vilka anmäls vid dagens sammanträde. 

2. Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med reviderat förslag gällande 
hanteringen av förvaltningsspecifika avtal. 

Sammanfattning 
Då det framkommit att Kommunstyrelsens delegation till Produktionsförvaltningen behöver 
förtydligas, särskilt med avsikt på hanteringen av förvaltningsspecifika avtal, föreslås att 
Kommunstyrelsen återtar nuvarande delegation, punkt 14.25 som omfattar delegation till 
förvaltningschefen att teckna förvaltningsspecifika avtal. Förtydligandet ska omfatta samtliga 
de förhållanden vilka kan bli aktuella för produktionsförvaltningen när det gäller hanteringen 
av förvaltningsspecifika avtal och överenskommelser, t ex teckna, säga upp eller besluta om 
upphörande, under förutsättning att sådant ärende inte är av principiell betydelse för 
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-03-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Återkalla den nuvarande delegationen, punkt 14.25 i Kommunstyrelsens delegationsordning 
avseende "Tecknande av förvaltningsspecifika avtal och dra ur förvaltningschefens beslut frän 
förteckningen över ärenden vilka anmäls vid dagens sammanträde. 
2. Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med reviderat förslag gällande 
hanteringen av förvaltningsspecifika avtal. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Utdragsbest/rkande Justerandes signaturer 
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KS § 4:3 I Dnr. KS 2019 /0094 

Revidering av investeringsbudget inom området Kultur och fritid 

Kommunstyrelsens beslut 

Revidering av investering på 0,5 Mkr inom området Kultur- och fritid godkänns enligt nedan: 

• Konstgräsplanen på Röllingby +500 tkr 
• Skate-, cykel- och ungdomspark - 500 tkr 

Sammanfattning 
I e nligt med reglementet har Kommunstyrelsen rätt att göra omdisponering inom respektive 
ram inom investeringsbudget. Det har framkommit akuta reinvesteringsbehov för konstgräset 
på Röllingby och för att inte riskera stora konsekvenser för verksamheten på Röllingby har 
Tekniska nämnden föreslagit att medel omprioriteras inom investeringsramen för Kultur- och 
fritid. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-03-18 
- Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2019-03-12, § 3:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att revidering av investering på 0,5 Mkr inom området Kultur- och fritid 
godkänns enligt nedan: 
• Konstgräsplanen på Röllingby +500 tkr 
• Skate-, cykel- och ungdomspark - 500 tkr 

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

Expedieras 
- Tekniska nämnden 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Controller TN 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:33 Dnr. KS 2019/0091 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats mm för 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Taxor- och avgifter för upplåtelse av offentlig mark godkänns enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden bildades fr.o.m. jan 2019. En del verksamheter har flyttats dels från 
Kommunstyrelsen och dels från Byggnadsnämnden. Taxa för upplåtelse av offentlig plats mm 
hanteras från och med 2019 under Tekniska nämnden. Taxan som godkändes av 
Kommunfullmäktige den 19 november 2018 utvecklades med ett antal kommentarer som 
finns redovisade i bilagan. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-03-18. 
- Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2019-03-12, § 3:6. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att taxor- avgifter för upplåtelse av offentlig mark godkänns enligt bilaga 1. 

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

Expedieras 
- Tekniska nämnden 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-18 

KS § 4:3 4 Dnr. KS 2019/0032 

Meddelanden och information vilka anmäles t ill 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 2019-02-05 - 2019-03-10. 

- Protokoll, Norrvatten, 2019-01-29. 
- Protokoll, Österåkers stadsnät AB, 2019-01 -29. 
- Protokoll, Armada hastighets AB, 2019-01 -29. 
- Protokoll, Österåkers Exploateringsfastigheter, 2019-01-29. 
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter, 2019-01 -29. 
- Protokoll, Sågra Fastighets AB, 2019-01-29. 
- Protokoll, Tunadotter AB, 2019-01-29. 
- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2019-01-29. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2019-01 -29. 
- Protokoll, Armada Blåljusfastigheter, 2019-01-29. 
- Protokollsutdrag, Storstockholms brandförsvar, § 4 - Årsredovisning 2018, 2019-01 -29. 
- Minnesanteckningar Ungdomsrådet 2019-02-04. 
- Cirkulär 19:5, SKL, Internränta för år 2020, 2019-02-07. 
- Tillståndsbevis, Polisen, 2019-02-07. 
- Inbjudan, SKL, Demokratidagen 2019-04-03. 2019-02-11. 
- Remiss, Länsstyrelsen Stockholm, Fartbegränsning i del av Furusundsleden. 2019-02-12. 
- Protokoll, Storstockholms brandförsvar, 2019-02-12. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Tillstånd till cykellopp ingående i U ppsala Cup Landsväg 
2019 inom Stockholms län, 2019-02-14. 
- Regeringsbeslut, Justitiedepartementet, Uppdrag till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, 
Rättsmedicinalverket, m.fl. om försöksverksamhet med ett snabbförfarandc i brottmål för 
unga lagöverträdare under 18 år. 2019-02-14. 
- Minnesanteckningar Pensionärsrådet, 2109-02-13. 
- Remiss, Havs och vattenmyndigheten, Remiss gällande vägledning för prövning av små 
avloppsanläggningar, 2019-02-15. 
- Cirkulär 19:06, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2019-2022, 2019-02-15. 
- Minnesanteckningar Skärgårdsrådet, 2019-02-20. 
- Remiss, Länsstyrelsen Stockholm, Ansökan om tillstånd till cykeltävling på 984 den 24 
augusti 2019, Norrtälje och Österåkers kommun, 2019-02-21. 
- Cirkulär 19:0, SKL, Rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor. 
2019-02-22. 
- Dom, Kammarrätten Stockholm, Rätt att ta del av allmän handling - Kammarrätten avslår 
överklagandet, 2109-02-22. 
- Orienteringsklubben Österåker, Information och ansökan om stöd frän Österåkers 
kommun, 2019-02-24. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 4:34 

- Beslut, 1 länsstyrelsen Stockholm, Dispens från biotopskyddsbestämmelserna för avverkning 
av ett alléträd på Östra Ryds kyrkogård i Österåkers kommun, 2019-03-01. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Tillstånd till skyddsjakt på vitkindad gås inom kommunala 
badplatser i Österåkers kommun, 2019-03-05. 
- Skrivelse ut, Storsthlm, Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan 
Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län, 2019-03-06. 
- Yttrande, Länsstyrelsen Stockholm, Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 
gällande förläggning av elkabel, Österåkers kommun, 2019-03-06. 
- Yttrande, Länsstyrelsen Stockholm, Underhållsröjning i Sigtuna, Norrtälje, Österåker och 
Täby kommuner, 2019-03-06. 
- Protokoll, Österåkers Stadsnät AB, 2019-02-26. 
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2019-02-26. 
- Protokoll, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2019-02-26. 
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter, 2019-02-26. 
- Protokoll, Sågra Fastighets AB, 2019-02-26. 
- Protokoll, Tunadotter AB, 2019-02-26. 

Postlista v. 6-10/2019. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:35 Dnr. KS 2019/0009 

Redovisning av delegation Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller 
tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2015-12-
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 frän det datum då sökanden fått del av beslutet 

- Personalenhetens sammanställning över anställningsbeslut inom Österåkers kommun under 
perioden 2018-10-01 — 2018-12-31. 

- Sammanställning av delegationsbeslut inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-09-18 — 
2019-01-31. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


