
0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för 
Kommunstyrelsen 

Tid Måndagen den I I december 201 7, kl. 16.00- 17.07 

Plats Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Närvarande Enligt bifogad närvarolista 

Utses att justera, § 13:2 Ann-Christine Furustrand (S) 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Fredrik Zethrasus 

Michaela 

ÄmvChristine Furustrand (S) 

Anslagsbevis 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Förvaringsplats för 
protokollet 

2017-12-12 - 2018-01-01 

Kommunstyrelsen 

2017-12-1 I 

J^mrrrankansliet, Ajce Åkersberga 

Fredrik Zethrasus 



ö Österåker 
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Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X 

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

M Johan Boström X 

M Hampe Klein X 

L Patrik Ferm X 

C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

S Anas Abdullah X 

S Mats Larsson X 

RP Roger Johansson X 

MP Michael Solander X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Övriga närvarande Funktion 

Jan-Olof Friman Kommundirektör 

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 

Fredrik Zethrseus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer <- -> t A -—' Utdragsbestyrkande W VHr 
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KS § 13:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Komplettering 
Till punkten Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen komplettera med Dom, 
Mark- och miljödomstolen, Angående De taljplan för Säbyvikens marina. 2017-12-04. 

Övriga frågor 
Roger Johansson (RP) anmäler fråga om tiggeriet. 

Ann-Christine Furustrand (S) anmäler följande: 
Under nämndens sammanträde under punkten fastställande av dagordningen har jag hävdat 
mitt rätt som ledamot av kommunstyrelsen med hänvisning till Kommunall ag (2017:725), 
4 kap, Förtroendevalda, Initiativrätt 20 § Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i 
nämnden. Jag har yrkat att dagordningen kompletteras med ett nytt ärende vid na mn " 
Angående asylsökande ensamkommande över 18 år". Ärendet som jag yrkat få u pp pä 
dagordningen anser jag ryms inom kommunstyrelsens ansvarsområde enligt gällande 
reglemente för kommunstyrelsen, ÖFS 2014:25. 
Kommunstyrelsen ordförande förnekade min rät t som ledamot att väcka ett ärende i 
nämnden, och tog inte ens upp mitt skriftliga yrkande för nämnden att ta ställning ull. Anser 
att ordförande agerat felaktigt. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Michaela Fletcher (M) lämnar en protokollsanteckning på Ann-Christine Furustrands (S) 
anmälan 
Med anledning av önskan att behandla ett ärende på kommunstyrel sen som enligt 
kommunfullmäktige ligger inom socialnämndens ansvar och inte inom kommunstyrelsens 
ansvar så tar jag som kommunstyrelsens ordförande inte upp ett ärende för beslut pä 
dagordningen som inte överensstämmer med kommunstyrelsens reglemente. 
Kommunstyrelsen kan inte i formell mening ge uppdrag till socialnämnden, det kan bara 
Kommunfullmäktige. Ärendet kommer att hanteras på socialnämnden och därmed anser jag 
det inte rimligt att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att i samråd med socialnämnden 
bereda ett ärende som slutligen ska beslu tas av kommunfullmäktige när socialnämnden har 
mandat att själva fatta beslut i enlighet med socialnämndens reglemente. Om 
kommunstyrelsen skulle ge ett uppdrag till kommunstyrelsens kontor kan beslut fattas tidigast 
pä kommunfullmäktige i mars. Socialnämnden har mandat att besluta i ärendet på kommande 
nämndssammanträde. 
Michaela Fletcher (M) 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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G Österåker 

KS § 13: 2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine (S) till justerare. Protokollet justeras i omedelbar 
anslutning till sammanträdet, kommunkansliet, Alceahuset, Akersberga. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) til l justerare. Pr otokollet föreslås 
justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet, kommunkansliet, Alceahuset, Akersberga. 

Information 

Justerandes signaturer 1 .• Utdragsbestyrkande 
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KS § 13 :3 Dnr. KS 2017/0346 

Indexuppräkning av avgifter inom barnomsorg för 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Taxor- och avgifter för barnomsorg fastställs enligt bilaga 1 i Kommuns tyrelsens kontors 
tjänsteutlåtande daterat 2017-11-30. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutar om inkomstindex årligen utifrån Pensionsmyndighetens beräkningar för 
inkomstindex. Skolverket beräknar vidare avgiftsnivåerna utifrån inkomstindex. I ar har 
Skolverket meddelat nästa års avgifter senare än vanligt. Därför har vi inte kunnat uppdatera 
"Taxor och avgifter inom barnomsorg" inför Kommunfullmäktiges sammanträde den 21.e 
november 2017. Normalt gör Skolverket det senast den 1 oktober. 
Nu har Skolverket lämnat uppgifter om inkomstindex för 2018 som är 46 080 kr pe r månad. 
Detta innebär en höjning med 1,5 % jämfört med år 2017. 
Skolverket ger stadsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-11-30. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Komm unstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att taxor- och avgifter för barnomsorg fastställs enligt bilag a 1 i Kom munstyrelsens kontors 
tjänsteutlåtande daterat 2017-11-30. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budge t- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §13:4 Dnr. KS 2017/0216 

Ansökan om bidrag till Ingmarsö Samfällighetsförening s: 10 för 
åtgärder vid sophus och sorteringskärl 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja Ingmarsö Samfällighetsförening s: 10 bidrag till för åtgärder vid sophus och 
sorteringskärl enligt ansökan daterad 2017-11-30 dock högst 200 tkr. 

2. Ingmarsö Samfällighetsförening ska återredovisa underlag för utbetalningen till 
ekonomienheten, Österåkers kommun, senast 2018-03-31 

Sammanfattning 
På Ingmarsö finns ett engagemang för miljöfrågor och behov av att förbättra befintliga 
avfallsstationer. Under 2017 har kommunen och Roslagsvatten haft kontakt och träffat 
Ingmarsö byalag för att få en förståelse för situationen och möjliga åtgärder. I budget 2017 
finns 200 tkr avsatta för åtgärder på Ingmarsö inom avfallsområdet. I dagsläget finns ingen 
lösning eller beslut för att hantera driftskostnader av en utökad återvinningsstation men 
möjlighet att förbättra befintliga stationer för att möta behoven. Ingmarsö 
Samfällighetsförening, Ingmarsö s: 10, ansöker om bidrag för att förbättra sophuset vid södra 
Ingmarsö, hårdgörning av ytan vid sorteringskärlen samt informationsskyltar för att informera 
om sorteringen samt miljömålen. Förvaltningen föreslår att de medel som finns avsatta i 
budget 2017 används som bidrag till samfälligheten för att genomföra de åtgärder som 
beskrivs i ansökan, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-12-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall til l Samhällsbyggnadsförvaltningen innebärande att bevilja 
Ingmarsö Samfällighetsförening s:10 bidrag till för åtgärder vid sophus och sorteringskärl 
enligt ansökan daterad 2017-11-30 dock högst 200 tia-. 
Johan Boström (M) yrkar på tillägg innebärande att 2. Ingmarsö Samfällighetsförening ska 
återredovisa underlag för utbetalningen till ekonomienheten, Österåkers kommun, senast 
2018-03-31. 

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

Expedieras 
- Ingmarsö Samfällighetsförening 
- Controller KS 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer . Utdragsbestyrkande 
nrtr 
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KS § 13:5 Dnr. KS 2017/0351 

Villkor och förutsättningar för Österåkers kommuns rätt och 
skyldighet att överta hyresavtal vid nybyggnad av grundskola 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta förslaget som en avtalsmodell för reglering av relationer när privata byggherrar bygger 
nya skollokaler på kommunal mark för skolor med enskild huvudman, i enlighet med 
förvaltningens tjänsteudåtande, daterat 2017-12-05. 

2. Erbjuda Hemsö Fastighets AB och Turako AB samt dc enskilda skolhuvudman som de 
avser bygga skollokaler fö r, att teckna avtal i enlighet med modellens grunder. 

3. Uppdra åt kommunens firmatecknare att skriva under avtal för kommunens räkning om 
byggherrarna och de enskilda skolhuvudmännen vill teckna avtal, i enlighet med 
avtalsmodellens grunder. 

4. Uppdra åt Samhällsbyggnads förvaltningen att också erbjuda motsvarande avtal till andra 
privata byggherrar då jämförliga fö rhållanden föreligger, i enlighet med avtals modellens 
grunder. 

5. Förändringar som påverkar kommunens kostnader för lokalersättning skall alltid vara 
föremål för beslut i (KSAU). 

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

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till en avtalsmodell som reglerat-
förhållandena då privata byggherrar bygger nya skolloka ler för skolor med enskild huvudman. 
Avtalsmodellen syftar till att öka kommunens kontroll i avsikt att trygga framtidens skola och 
att skapa stabilare förhållanden för byggherrar som är beredda att bygga helt nya skollokaler. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-12-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall til l Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Anta förslaget som en avtalsmodell för reglering av relationer när privata byggherrar bygger 
nya skollokaler pa kommunal mark för skolor med enskild hu vudman, i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2017-12-05. 
forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

'7 
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forts. KS § 13:5 

2. Erbjuda Hemsö Fastighets AB och Turako AB samt dc enskilda skolhuvu dman som de 
avser bygga skollokaler f ör, att teckna avtal i enligh et med modellens grunder. 
3. Uppdra åt kommunens firmatecknare att skriva under avtal för kommunens räkning om 
byggherrarna och de enskilda skolhuvudmännen vill teckna avtal, i enlighet med 
avtalsmodellens grunder. 
4. Uppdra ät Samhällsbyggnadsförvaltningen att också erbjuda motsvarande avtal till andra 
privata byggherrar då jämförliga förhållanden föreligger, i enlighet med avtalsmodellens 
grunder. 

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar tilläggsyrkande innebärande: 
Vi Socialdemokrater anser att den bästa modellen är att kommunen äger såväl skolfastigheten 
som tomten. Den modell som den styrande borgerliga partierna valt att istället gå på, en 
modell med tomträtt i kombination med en avtalsmodell, är enligt vår u ppfattning sämre och 
en modell vi inte står bakom. Liggande förslag till avtal lämnar en del att önska; 
Avtalets giltighetstid. 
Enligt liggande förslag till avtal gäl ler avtalet i 20 år från den tid punkt då det träder i kraft. Vid 
avtalstidens utgång upphör Avtalet automatiskt utan föregående uppsägning. Efter 20 år kan 
alltså kommunen inte hävda avtalet innebärande bland annat kommunens rätt att överta 
hyresavtalet. Vi menar att avtalet inte automatiskt efter 20 år skall upphöra utan föreslår 
följande; 
Yrkande: 
1. Avtalstiden sätts till 25 ar med möjlighet till förlängning. 

Övriga förslag med anledning av liggande förslag 
Lokalkostnader 
Det är viktigt att behandla samtliga huvudmän för skolan lika vilket sk all innebära att 
kommunens lokalersättning, som det står i förslag till avt al gäller alla huvudmän för skolor 
där kommunen betalar ut skolpeng med ersättning för lokalhyra. 
Yrkande: 
2. Lokalersättningsreglerna skall var lika för alla oavsett huvudman. 

Redovisning av förväntad hyreskostnad och särskild beräknings regel 
I avtalet står a tt innan tomträttsavtal tecknas skall en förväntad hyreskostnad inklusive regler 
för indexuppräkning och hyresvillkor i övrigt fö r skolan redovisas av Skolhuvudmännen och 
Byggherren och godkännas av kommunen. Kommunen i detta fall, dä det ä r en budgetfråga 
kan beredas i Skolnämnden och fattas beslut med slutligt ställningstagande i kommunstyrelsen . 
Likaså skall förändringar som påverkar kommunens kostnader för lokalersättning vara föremål 
för beslut i kom munstyrelsen. 
Yrkande: 
3. Förändringar som påverkar kommunens kostnader för lokalersättning skall alltid vara 
föremål för beslut i Kommu nstyrelsens arbetsutskott (KSAU). 

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

^Z. 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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forts. KS § 13:5 

Propositionsordning 2 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande att avtalstiden sätts till 25 år med möjlighet till förlängning och finner att så är fallet. 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (13:5) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden frågar nu o m Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) yrkande 
innebärande att lokalersättningsreglerna skall var lika för all a oavsett huvudman och finner att 
så är fallet. 

Propositionsordning 3 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Christine Furustrands 
(S) yrkande innebärande att förändringar som påverkar kommunens kostnader för 
lokalersättning skall alltid vara föremål för beslut i (KSAU) och finner att sa är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer . Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2 018) 
KS 2017-12-1 I, § 13:5 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Patrik Ferm X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher , ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -
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KS § 13: 6 Dnr. KS 2017/0216 

Politisk representant i Sveriges Ekokommuner 

Kommunstyrelsens beslut 

Till politisk re presentant för Österåkers kommun i föreningen Sveriges Ekokommuner utse 
Mathias Lindow (L). 

Sammanfattning 
Pä kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2016 beslutades att bifalla motion nr 
24/2015 om medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner. På Sveriges Ekok ommuners 
styrelsemöte den 19 oktober 2017 godkändes Österåkers ansökan om medlemskap i 
föreningen. Österåkers hållbarhetsstrateg deltar som tjänstemannarepresentant. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletcher s (M) ord förande förslag daterat 2017-12-05. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-11-05. 

Deltar ej i beslu tet 
Roger Johansson (RP) deltar inte i beslutet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att till politisk 
representant för Österåkers kommun i föreningen Sveriges Ekokommuner utse Mathias 
Lindow (L). 

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

Expedieras 
- Sveriges Ekokommuner 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 13:7 Dnr. KS 2017/0060 

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt 
redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos 
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet. 
Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kom munstyrelsen under 
perioden 2017-11-17 - 2017-12-05. 

- Minnesanteckningar från Integrationsrådet 2017-10-16. 
- Rekommendation, Storsthlm, Principer för digital samverkan i Stockholms län. 2017-10-19. 
- Cirkulär 17:60, SKL, Hyreshöjning fr.om. den 1 januari 2018 för lokaler med avtal knutna till 
konsumentprisindex, KPI. 2017-11-15. 
- Remiss, Länsstyrelsen S tockholm, Angående ansökan om sänkt hastighetsbegränsning på 
väg, Ljusterö, Österåkers kommun. 2107-11-20. 
- Protokoll, Extra bolagsstämma, Sågra Fastighets AB. 2017-11-21. 
- Pro tokoll, Konstituerande, styrelsen Sågra Fastighets AB. 2017-11-21. 
- Sammanträde med direktionen Storstockholms brandförsvar - Verksamhetsplan och budget 
2018. 2017-11-20. 
- Inbjudan, Inera, Inbjudan att utse representanter till Ineras p rogramråd. 2017-11-27. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholms, Valkretsar och valdistrikt Österåkers kommun. 2017-11-

- Remiss, Socialdepartementet, PM: vissa förslag om personlig assistans. 2017-11-29. 
- Pro tokoll, Norrvatten, 2017-11-15. 
- Cirkulär 17:55, SKL, Kompletterande cirkulär till cirkulär 17:15 avseende Bilaga J. 2017-11-

- Nominera Sveriges företagsvänligaste kommun 2017. Sveriges föreningar. 2017-12-04. 
- Cirkulär 17:57, SKL, En ny kommunallag. 2017-12-01. 
- Dom, Mark- och miljödomstolen, Angående Detaljplan för Säbyvikens marina. 2017-12-04. 

- Posdista v. 46 - 48/2017 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

28. 

30. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 13:8 Dnr. KS 2017/0056 

Redovisning av delegationsbeslut 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 pä kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden 
börjar löpa från det datum då sökanden fått del av beslutet. 

Produktionschefen har 2017-11-17 fattat beslut om utlandsresa för 4 personer inom 
produktions förvaltningen, tvä till England och två till Italien, i enlighet med 
Kommunstyrelsens delegationsordning p. 9.32. 

Sammanställning av anställningsbeslut i Österåkers kommun under perioden 2017-01-01 -
2017-03-31 av personalchefen. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

16, § 16:5). 
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KS §13:9 Dnr. KS 2017/0080 

Övrig fråga 

Roger Johansson (RP) anmäler övrig fråga om tiggeriet. 
Svar: Karaktären på frågan innebär att den bör behandlas av Kommunfullmäktige. 

Expedieras 
- Komm unkansliet 

Justerandes signaturer Ucdragsbestyrkande 


