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Ordförande
Michaela Fletcher (M) §§ 8: I-8: I5

Justerande Om Mif/ü”
Ann-Christine Furustrand (S))§§'8:'rä: I5
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genom anslag ZOI9-O6-I2 - 20I9-07-02
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protokollet /szmunkanslien Alceahuset, Akersbergaw »4:
Fredrik Zethraaus



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20|9-06<IO

3 Österåker

Närvarolista

Parti Ledamöter Närvarande Ei tjänstgörande §§ Ersättare §§

M Michaela Fletcher, ordförande X
Mathias Lindow, Ize vice ordf. X

5 Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X
M Johan Boström X
M Hampe Klein X
M Christina Funhammar X
L Ritva Elg X
C Anne-Li Hilbert X
KD Arne Ekstrand X § 8:| I Mikael 0.

5 Mats Larsson X § 8: I 3-8:I6 Björn P. § 8: I 3-8:l 6

RP Roger Johansson X
SD Anders Borelid . X
V Francisco Contreras X
MP Michael Solander X

Ersättare Tjänstgörande §§
M Conny Söderström X Ej §§ 819-8216

M Kenneth Netterström X
M Conny' Ling X
C Björn Pålhammar X
KD Mikael Ottosson X § 8:I I

5 Daniel Lundin -

RP Hans Hellberg X
V Christina Wulff X

Ovriga närvarande Funktion

Staffan Erlandsson Kommundirektör

Katarina Freme Tf. Produktionschef

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef

Mohammed Khoban Budget- och kvalitetschef

Peter Freme Kanslichef

Erica Sundberg Tf. Socialchef

Krister Sernbo Strategisk planeringschef

Fredrik Zeth ratus Kommunsekreterare

Justerandes signaturer

/46777
Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20|9-06- IO

Register till Kommunstyrelsens protokoll IO juni 20I9

§ 8:1 Upprop, fastställande av dagordning och närvarorätt

§ 8:2 Val av justerare och informaü'on

§ 8:3 Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget för år
2020 och plan åren 2021-2022

§ 8:4 Ansökan om kommunal borgen (üJläggsansökan) Hacksta 2:151 - Friidrottsarenan

§ 8:5 Ansökan om kommunal borgen Tuna 8:213 - Österskärsskolan

§ 8:6 Antagande av gemensam målbild 2019-2022 Sarñverkan Stockholmsregionen

§ 8:7 Fortsatt planuppdrag för Näsängen etapp 1 och 2

§ 8:8 Avsiktsförklarhg mellan Österåkers kommun, Armada Fastighets AB och Hemsö
Fasü'ghets AB avseende byggande av ny skolbyggnad på fastigheten Berga 6:35

§ 8:9 Kompensation för framtida pensionsbortfall för förtroendevaldai Österåkers kommun

§ 8:10 Svar på motion nr 19/2017 av Björn Molin (RP) - Angående tiggeriet

§ 8:11 Aktuella utmaningar i Österåkers kommun

§ 8:12 Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun

§ 8:13 Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Polismyndigheten och Österåkers
kommun samt medborgarlöfte

§ 8:14 Meddelande och information Vilka anmäles i Kommunstyrelsen

§ 8:15 Redovisning av delegationsbeslut

§ 8:16 Utse representant vid årsstämma för bolagen Långängens AB, ÖGAB Fastighets 6 AB
samt Sågra Fastighets AB

Justerandes signaturer

/ZILCL/
Utdragsbestyrkande

Jf/



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20I9-06-iO

KS § 8:|

Upprop, fastställande av dagordning och närvarorätt

Kommunstyrelsens beslut

1. Dagordningen fastställs enligt nedan.

2. Margareta Olin (8) Kommunfullmäktige, jörgen Palmberg (S) Tekniska nämnden, Lars Frid

(S) Vård- och omsorgsnämnden, Monica Kjellman (L) Vård- och omsorgsnämnden, jeanette
Widén (M) Socialnämnden, Dan Jonsson (8) Byggnadsnämnden och Gunnar Widforss (L)
Byggnadsnämnden ges närvarorätt vid dagens sammanträde under punkten 3 på dagordningen
Direktiv 00/9 ekonomiskaförutsättningarför uppräüande avfb'rs/ag till budgetför år 2020 00/1plan ämm
2021-2022.

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

Nytt ärende

Nytt ärende AødktJfb'rk/an'ng avseende mmwnéan mel/an Polismyndigbetm 00/9 Ömråøéer: kommun samt
medbøgar/We blir nummer 13 på dagordningen.

Nytt ärende Um reprexentant vid ârxsz'ämmajå'r bolagen LångängemAB, ÖGAB Fastighets 6AB mm*
Sågm Fadz'g/ymAB blir nummer 16 på dagordningen.

Närvarorätt

Margareta Olin (S) Kommunfullmäktige, Jörgen Palmberg (S) Tekniska nämnden, Lars Frid

(S) Vård- och omsorgsnämnden, Monica Kjellman (L) Vård- och omsorgsnämnden, jeanette
Widén (M) Socialnämnden, Dan jonsson (S) Byggnadsnämnden och Gunnar Widforss (L)
Byggnadsnämnden förslås ges närvarorätt vid dagens sammanträde under punkten 3 på
dagordningen Dz'métz'ø 00/9 ekonomiskaförutsättningarför upprättande aøjb'rJ/ag till budgetfb'r år 2020
Mbplan åren 2021-2022.

m
Justerandes signaturer

5:2.
_;kl/;5-

,1%
_ /914/4 Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019»06-|0

KS§8:2

Val av justerare och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustcand (8) till justerare. Protokollet justeras senast
tisdagen den 11 juni, klockan 11.00, kommunkansliet, .Alceahuset

Sammanfattning
Mats Larsson (8) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås

justeras senast tisdagen den 11 juni, klockan 11.00, kommunkansliet, Alceahuset.

Information
- Mattias Tillberg, kommunpolis, informerar om den nya poh'sorganisaü'onen.

- Kristin Glimtoft och Fredrik Möllerfors, från Arbetsmiljöverket, informerar om En* bål/bart

arken/iv är /ärzmmtfb'r alla.

Justerandes signaturer W 7

Åk?
Utdragsbestyrkande

_,.- vx. ___›__.V.. -

/(LI/»w



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen ZOI9-06-IO

KS § 8:3 Dnr. KS 20I9/0I56

Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag

till budget för år 2020 och plan åren 202 I -2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Direktiv och anvisningar för 202-2022 godkänns.

2. Preliminära ramar avseende drift och investering för Kommunstyrelse och nämnder
fastställs.

3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2020 och
planer 2021-2022. '

4. Respektive nämnd och styrelse får i uppdrag att kommunicera Vision 2040 - Vaáh'bet 00/2

Tagg/Jeff?" en Hål/bar U//vábctz' Österåker- MWg/?emma skärgårdskommun till både medborgare
och medarbetare genom fortsatt arbete med ”Mål och resultatstyrning” samt projektet ”Årets

kvalitetskommun”.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med budget- och kvalitetschef samordna
genomförandet av ”mål och resultatstyrnjng” i hela organisationen och rapportera senast i

samband med att förslag till budget 2020 föreläggs Kommunstyrelseni oktober 2019.

Protokollsanteckning

Ann-Christine Furusttand (S) lämnar en protokollsanteckning

Vi har nu tagit emot budgetförutsättningama för upprättande av budget. Vi avser inte lägga

några yrkande i detta läge, utan återkommer senare med eget budgetförslag.

Ann-Christine Furusttand (8)

Sammanfattning

Budgetberedningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag till budget 2020
och plan 2021-2022. Förutom direktiv och anvisningar ges nämndernas preliminära ramar
avseende drift och investering för år 2020.

Budgetförslaget för år 2020 medför en kostnadsutveckling på knappt tre procent per invånare

i förhållande till prognosen för innevarande år. Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på
17:10 kr, dvs oförändrad skattesats jämfört med 2019.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-06-03.
Forts.

usterandes SI naturer ._ (_ I "4/ Utdr Sbes rkandeJ 2 ;Em // ag t,
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Forts. KS § 8:3

Deltar ej i beslutet

Ann-Christine Furusttand (8), Michael Solander (MP), Roger Johansson (RP) och Fransisco
Conüetas (V) deltar inte i beslutssatserna 2-4.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Direktiv och anvisningar för 202-2022 godkänns.
2. Preliminära ramar avseende drift och investering för Kommunstyrelse och nämnder
fastställs.

3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2020 och
planer 2021-2022.

4. Respektive nämnd och styrelse får i uppdrag att kommunicera Vision 2040 - Valfrihet och
Trygghet för en Hållbar Tillväxtkommun Österåker - möjligheternas skärgårdskommun till

både medborgare och medarbetare genom fortsatt arbete med ”Mål och resultatstyrning” samt
projektet ”Årets kvalitetskommun”.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med budget- och kvalitetschef samordna
genomförandet av ”mål och resultatstyming” i hela organisationen och rapportera senasti
samband med att förslag till budget 2020 föreläggs Kommunstyrelsen i oktober 2019.

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i beslutssats fyra innebärande att ersätta
”. .. Tillväxtkommun. .

.” med ”. .. Tillväxt i.. .”

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samtliga nämnder och styrelse

- Kommunkansliet

Justerandes signaturer iWøwww . AZ?” UtdragsbestYrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20i9-06-JO

KS § 8:4 Dnr. KS 2019/Oll2

Ansökan om kommunal borgen (tilläggsansökan) Hacksta 2:I5I -
Friidrottsarenan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
'

Bevilja Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) kommunal borgen på totalt

35 300 000 kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till de utökade/ fördyrade
projektkostnaderna för nybyggnation av Früdxottsarenan på markfastigheten Hacksta 2:151.

och att borgensavgift motsvarande 0,35% tas ut i enlighet med budgetbeslut i

Kommunfullmäktige KF 8:4, 2018-11-19.

Reservation

Rogerjohansson (RP) reserverar sig mot beslutet

Protokollsanteckm'ng

Fransisco Contteras (V) lämnar en protokollsanteckning

Beslutspunkten handlar om kommunens borgensåtagande på 35 mkr men det är Viktigt att

uppmärksamma att projektkostnadema för nybyggnation av früdrottsaxenan har ökat med
41 °/o enligt Armada Kommunfastigheter. Det är bekymmersamt att budgetramen för

ftüdrottsarenan överskridit så pass mycket.
Fransisco Contxeras (V)

Sammanfattning
Armada Kommunfasü'gheter AB (556791-2596) ansöker om kommunal borgen på ytterligare

maximalt 35 300 000 kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till de utökade/ fördyrade
projektkostnadema för nybyggnation av Friidrottsarenan på markfastigheten Hacksta 2:151.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-05-09.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande
att bevilja Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) kommunal borgen på totalt

35 300 000 kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till de utökade/ fördyrade
projektkostnaderna för nybyggnation av Friidrottsarenan på markfastigheten Hacksta 2:151
och att borgensavgift motsvarande 0,35% tas ut i enlighet med budgetbeslut i

Kommunfullmäktige KF 8:4, 2018-11-19.

Forts.

Justerandes signaturer Å
'

_

-./ Utdragsbestyrkande44%“
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Forts. KS § 8:4

Propositionsordning

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

Expedieras
- Armada Kommunfastigheter AB
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer WW_ 62,5%/
Utdragsbestyrkande
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KS 5 8:5 Dnr. KS 2019/0111

Ansökan om kommunal borgen Tuna 8:2 I 3 - Österskärsskolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Bevilja Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) kommunal borgen på totalt

36 800 000 kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till nybyggnationen av matsal/kök på
fastigheten Tuna 8:213 och att borgensavgift motsvarande 0,35% tas ut i enlighet med
budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF 8:4, 2018-1 1-19.

Sammanfattning
Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) ansöker om kommunal borgen på 36 800 000
kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till nybyggnationen av matsal/kök på fastigheten

Tuna 8:213, Österskärsskolan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-05-09.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande
att Bevilja Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) kommunal borgen på totalt

36 800 000 kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till nybyggnationen av matsal/kök på
fastigheten Tuna 8:213 och att borgensavgift motsvarande 0,35% tas uti enlighet med
budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF 8:4, 2018-11-19.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Armada Kommunfastigheter AB
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer x."

,AK/Lt? Utdragsbestyrkande
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KS § 8:6 Dnr. KS 20I9/0l58

Antagande av Gemensam målbild 20|9-2022, Samverkan
Stockholmsregionen - Trygg, säker och störningsfri, version l.0

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anta för Österåkers kommuns del dokumentet Gemensam målbild 2019- 2022 -

Samverkan Stockholmsregionen, Trygg, säker och störningsfni, version 1.0, i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-23.

Sammanfattning
En Gemensam målbild för perioden 2019- 2022 har tagits fram av aktörer 1 Samverkan
Stockholmsregionen, Vilken syftar till att stärka det aktörsgemensamma arbetet.

Österåkers kommun mgår som aktör, som en av alla 26 kommuner 1 Stockholms län.

Samtliga aktörer har av Länsstyrelsen ombetts att för egen del anta dokumentet Gemensam
målbild 2019-2022.

Övriga aktörer är Kommuner i Stockholms län, Kustbevakningen, Länsstyrelsen i

Stockholm, Mellersta Mütärregionen, Försvarsmakten, Polisrcgionen Stockholm, SOS
Alarm, Stockholms hamnar, Stockholms läns landsting (Region Stockholm),
Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund och Brandkåren Attunda
samt Trañkverket.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-05-23.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande
att anta för Österåkers kommuns del dokumentet Gemensam målbild 2019- 2022 -

Samverkan Stockholmsregionen, Trygg, säker och störningsfri, version 1.0, 1 enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-23.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Länsstyrelsen Stockholm
- Kommunkansliet

usterandes signaturer
__

4-' Utdragsbestyrkande
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KS § 8:7 Dnr. KS 20 | 2/0|07

Fortsatt planuppdrag för Näsängen etapp I och 2

Kommunstyrelsens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta planarbetet för detaljplan för

Näsängen, etapp 1 och 2.

Protokollsanteckning

Fransisco Contreras (V) lämnar en protokollsanteckning

Vi anser att kommunen ska hörsamma vad Mark- och miljödomstolen säger i sin dom från
2019-04-23 och ska därför inte fortsätta med planläggning av Näsängen. Mark- och
miljödomstolen hävdar i sin dom att det inte finns förutsättningar för att upphäva
strandskyddet, att det saknas en tillräcklig redovisning av rimliga alternativa i

miljökonsekvensbeskjivningen och övrigt underlag samt att brukningsvärd jordbruksmark tas i

anspråk på ett sätt som inte är förenligt med kraven i 3 kap. 4 § miljöbalken. Beslutet i

Kommunstyrelsen 2019-06-10 att fortsätta med detaljplanen strider, anser Vi, i flera avseenden
mot gällande rättsregler och mot Mark- och miljödomstolens dom.
Fransisco Centreras (V)

Reservation

Michael Solander (MP) lämnar en skriftlig reservation

Miljöpartiet anser inte att det är meningsfullt att fortsätta planlägga exploatering av Näsängen
etapp 1 och 2.

I dom skäl som Mark- och miljödomstolen hänvisar till när dom upphäver detaljplanen så

pekar man på följande

- Man ser inte att det Enns skäl att upphäva strandskyddet.
- Att alternativ lokalisering inte har utretts eller redovisats tillräckligt i MKB”n.
- Att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk på ett sätt som inte är förenligt med kraven i

3:e kapitlet, 4 § miljöbalken.

Att fullt ut ta hänsyn till dessa skäl skulle betyda att Väldigt lite av intentionerna i planförslaget

finns kvar. Miljöpartiet har under hela planprocessen haft just dessa invändningar som Mark-
och miljödomstolen hänvisar till och det stärker oss ytterligare i Våra ståndpunkter.

Ärendet är inte berett enligt KS reglemente där Vi har beslutat att de ärenden som slutgiltigt

skall avgöras i KS ska beredas i något av KS utskott. Detta är problematiskt.

Reservation

Fransisco Centreras (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Syftet är att få i uppdrag att fortsätta planläggmngen för att pröva möjligheten till en
utbyggnad av Näsängen. Fortsatt planarbete ska beakta mark och miljödomstolens domskäl
Vid överklagande av planförslaget för Näsängen, etapp 1.

Forts.

Justerandes signaturer gg #/T/f Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 8:7

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-29.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta planarbetet för

detaljplan för Näsängen, etapp 1 och 2.

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

Propositionsordning

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

enligt Michael Solanders (MP) och Fransisco Contteras (V) avslagsyrkande och finner

Kommunstyrelsen beslutar 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 utfallet enligt bilagd omröstningslista med 11 ja-röster, 2 nej-röster och
1 avstår.

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer
\ . /r Utdragsbestyrkande

/7Lár



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20 I 9 - 2022)
KS 20I9-06-l0, § 8:7

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare

Johan Boström X
Hampe Klein

Chn'stina Funhammar

Mathias Lindow, 1:e vice ordf.

Ritva Elg

Anne-Li Hilbert

Arne .Ekstrand

Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.

Mats Larsson

Rogerjohansson

Anders Borelid

Francisco Contreras

Michael Solandef

Michaela Fletcher, ordförande

Ersättare

Conny Söderström

Kenneth Netterström

Conny Ling

Biörn Pålhammar

Mikael Ottosson

Daniel Lundin -

Hans Hellberg

Christina Wulff -

Resultat 11 2 1
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KS § 8:8 Dnr. KS 20I9l0|69

Avsiktsförklaring mellan Österåkers kommun, Armada Fastighets

AB och Hemsö Fastighets AB avseende byggande av ny skolbyggnad
på fastigheten Berga 6:35

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag, 2019-06-10, till Avsiktsförklaring mellan
Österåkers kommun, Armada Fastighets AB och Hemsö Fastighets AB avseende byggande av
ny skola på fastigheten Berga 6:35

Protokollsanteckm'ng

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsantecknjng

I den föredrag-ning Vi fått av ärendet framkonuner att Österåkers kommun på intet sätt har
utlovat några särskilda favörer, än att inga hinder finns för Hemsö Fastighets AB att inlämna
en ansökan om bygglov på marken, att kommunen skall i planeringen av ny skolbyggnad
möjliggöra tillgänglighet till skolbyggnaden. För oss var denna föredragning och svaren på
Våra frågor avgörande för att kunna stå bakom förslaget till avsiktsförklaring. När privata

skolor skall anläggas är det .Viktigt att det företag som är huvudman för skolan behandlas som
alla andra företag i kommunen, att ingen särbehandling i något avseende sker.

Ann-Christine Furustrand (8)

Michael Selander (MP) lämnar en protokollsanteckning

Då detta ärende först kom upp i samband med KS sammanträde så fanns inte tillräckligt med
tid att sätta sej in i ärendet och följaktligen inte möjlighet att se konsekvenserna av detta

beslut, därför deltar inte MP i detta beslut.

Michael Selander (MP)

Fransisco Centreras (V) lämnar en protokollsanteckning

Det finns flera oklarheter i beslutsunderlaget och i avsiktsförklaringen mellan Österåkers

Kommun, Armada Fasüghets AB och Hemsö Fastighets AB. Det finns även osäkerheter och
det saknas konsekvensbeskrivningar. Det finns flera antaganden som verkar vara

underförstådda i underlaget, exempelvis att det är Engelska Skolan som ska driva en skola,

men som inte framgår i något underlag. Därför deltar Vi inte i detta beslut.

Fransisco Contreras (V)

Sammanfattning

Hemsö Fastighets AB har i dialog med sanüäüsbyggnadsförvaltningen uttryckt sitt intresse att

uppföra en skolbyggnad på fastigheten Berga 6:35. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit

fram ett förslag till en avsiktsförklaring mellan Hemsö, Armada och Österåkers kommun.

Fotts.

Justerandes signaturer
g 15:: ;Ål/7",

Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-06-10

Forts. KS § 8:8

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltnhgens tjänsteutlåtande daterat 2019-06-10.

Deltar ej i beslutet

Fransisco Contteras (V) och Michael Solander (NIP) deltar inte i beslutet.

Förslag till beslut

Michaela FletcherM yrkar bifall till Samhällsbyggandsförvaltnjngens beslutsförslag
innebärande att Godkänna Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag, 2019-06-10, till

Avsiktsförklaring mellan Österåkers kommun, Armada Fastighets AB och Hemsö Fastighets
AB avseende byggande av ny skola på fastigheten Berga 6:35

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer
. #6??? Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20I9-06-IO

KS § 8:9 Dnr. KS 20|9/0092

Kompensation för framtida pensionsbortfall för förtroendevalda i

Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Förtroendevald som, med stöd av en pensionsutrednjng, kan styrka att ytterligare

pensionsförmåner förlorats under uppdragstid, kan efter prövning av

pensionsmyndigheten (Kommunen) få ersättning för sådan förlust.

2. Yrkande om ersättning för pensionsbortfall ska framställas i samband med utgången av
varje intjänandeår.

3. Uppgift om Vilket pensionsavtal som den förtroendevalda omfattas av i sin anställning, ska
lämnas till kommunen i samband med att den förtroendevalda ansöker om ersättning för

pensionsbortfall

4. Tillämpning och beslut i individärenden sker i Personalberedxüngen.

Sammanfattning

I samband med beredningen av ärendet Dnr. KS 2018/ 0383 om antagande av bestämmelser
om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda i Österåkers kommun,
har framkommit behov av att komplettera bestämmelserna med villkor för kompensation för

framtida pensionsbortfall. Det gäller särskilt kompensation för förtroendevalda som minskat
sin tjänstgöringsgrad i sin anställning

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2019-04-25.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande
1. Fömoendevald som, med stöd av en pensionsutredning, kan styrka att ytterligare

pensionsförmåner förlorats under uppdragstid, kan efter prövning av

pensionsmyndigheten (Kommunen) få ersättning för sådan förlust.

2. Yrkande om ersättning för pensionsbortfall ska framställas i samband med utgången av
varje intjänandeår.

3. Uppgift om Vilket pensionsavtal som den förtroendevalda omfattas av i sin anställning, ska
lämnas till kommunen i samband med att den förtroendevalda ansöker om ersättning för

pensionsbortfall

4. Tillämpning och beslut i individärenden sker i Personalberedningen.

Forts.

Justerandes signaturer
:§3

ng'
;29,67

Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoil för Kommunstyrelsen 2019-0640

Fotts. KS § 8:9

Propositionsordning

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

Expedieras
- PIR-enheten
- Lönenheten
- Kommunkansliet

7
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Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20I9-06-l0

KS § 8:IO Dnr. KS 2017/0320

Svar på motion nr I9/20 I 7 av Björn Molin (RP) - Angående
tiggeriet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Avslå motion nr 19/2017.

Särskilt yttrande

Mathias Lindow (L) och Anne-Li Hilbert (C) lämnar ett särskilt yttrande

Liberalerna och Centerpartiet är kritiska till att införa ett tiggeriförbud I Österåker. Vi anser
inte att ett förbud mot att be om pengar eller ett förbud att ge pengar löser varken de
grundläggande problemen eller de bakomliggande orsakerna till tiggeri.

De människor som idag tigger kommer ofta från EU-länder där fattigdomen är stor och
minoriteter diskrimineras. Att sitta utomhus i vårt klimat och vädja till medmänniskors välvilja

för att försörja sig är ingen värdig tillvaro. Det är inte heller en långsiktig lösning på fattigdom.

Genom att göra en översyn av de lokala ordningsföreskriftema med beaktande av
Roslagsparü'ets motion om tiggeriförbud så pekar man på en inriktning som går mot ett lokalt

tiggeriförbud Vilket Vi ser som mycket olyckligt. I stället för att införa ett lokalt tiggeriförbud i

Österåker bör det nationella stödet till organisationer som bedriver ett effektivt arbete på plats

öka. Dessutom bör det genom EU-samarbetet ställas krav på alla medlemsländer att ta hand
om sina medborgare så att de får en dräglig ü'learo. Med bättre möjlighet till utbildning och
arbete i hemländema skulle de som tigger hitta andra möjligheter till försörjning än att åka
långt bort från hem och familj för att tigga i Österåker.

Slutligen har Vi i dag för få poliser i regionen och polisen måste därför prioritera bland sina

uppgifter. Vi anser inte att polisens uppgifter då bör öka med denna uppgift. Polisen bör
istället fokusera sina resurser där problemen är större såsom t ex att motverka organiserad
brottslighet och klara upp Villainbrott.

Mathias Lindow (L) och Anne-Li Hilbert (C)

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande

Yrkandet i motionen och de föreslagna beslutsförslagen i ärendet är så flummiga och oklara

att det inte går att utröna om dessa innebär att ett tiggeriförbud införs varför Vi tar det säkra
före det osäkra och yrkar avslag.

Vi anser inte att det är rätt Väg att gå att införa ett lokalt tiggeriförbud i Österåker. Samhällets
och kommunens resurser bör användas på ett bättre sätt.

Ann-Christine Furustrand (S)

Forts.

Justerandes signaturer \' 1%PS;"' 6,677 Utdragsbestyrkande



"i Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyreisen 20 I 9-0640

Forts. KS § 8:10

Sammanfattning
Björn Molin (RP) föreslår i motion m: 19/2017 att Kommunstyrelsen får i uppdrag att

kontakta polismyndigheten i syfte att kräva att man agerar på ett sätt som resulterar i att

tiggeriet i Österåkers kommun omedelbart upphör.

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-06-04.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-06-04.

Förslag till beslut

Roger Johansson (RP) yrkar bifall till motionen innebärande att Kommunstyrelsen får i

uppdrag att kontakta polismyndigheten och kräva att man agerar på ett sätt som resulterar i att

tiggenieti Österåkers kommun omedelbart upphör.

Michaela Fletcher (M) biträder Roger Johanssons (RP) yrkande.

Ann-Christine Furustrand (S), Fransisco Contteras (V), Arne Ekstrand (KD) och Michael
Selander (MP) yrkar avslag på ärendet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Roger Johansson (RP) yrkande med
biträde av Michaela Fletcher (M) eller enligt Ann-Christine Furustrand (S), Fransisco

Contreras (V), Arne Ekstrand (KD) och Michael Selander (MP) avslagsyrkande och ñnner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Roger Johanssons (RP) och Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Roger Johanssons (RP) och Michaela
Fletchers (M) yrkande röstar ja, den som är för Ann-Christine Furustrand (S), Fransisco

Contreras (V), Arne Ekstrand (KD) och Michael Selander (MP) avslagsyrkande röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 6 ja-röster, 7 nej-röster och 1 avstår.

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer ' /“" Utdra sbest rkand2%/ g 7 e



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20 I 9 - 2022)
KS 20I9-06-IO, § 8:I0

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare

Johan Boström X
Hampe Klein

Christina Funhammar

Mathias Lindow, 1:e vice ordf.

Ritva Elg

Anne-Li Hilbert

Arne Ekstrand

Ann-Christine Furustrand, 2:e Vice ordf.

Mats Larsson

Roger Johansson

Anders Borelid

Francisco Contreras

Michael Selander

Michaela Fletcher, ordförande

Ersättare

Conny Söderström

Kenneth Netterström

Conny Ling

Björn Pålhammar

Mikael Ottosson

Daniel Lundin -

RP Hans Hellberg

V Christina Wulff -

Resultat 6 7 1



1* Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20I9-06-IO

KS § 8:I I Dnr. KS 20I9/0089

KS 20l6/0269

KS 20I6/0I43

KS 20|9l0059

KS 20I6/0332

Aktuella utmaningar i Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Bifalla utmaningen av kommunal verksamhet avseende PA/Lön, i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-06-07.

2. Uppdra åt Kommunstyrelsens förvaltning att genomföra upphandling enligt lag om
offentlig upphandling avseende tjänster PA/Lön.

3. Uppdra åt Kommunstyrelsens förvaltning att i samråd med berörda förvaltningar fortsatt

utreda förutsättningar beträffande utmaningar avseende tjänster inom musikskola samt
personlig assistans.

4. Avslå utmaningarna avseende Österåkers kommuns måltldsenhet och Österåkers bibliotek, i

enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-06-07.

Sammanfattning
Inom Österåkers kommun finns för närvarande fem utmaningar av kommunal verksamhet.
De aktuella utmaningarna omfattar
- Österåkers kommunala musikskola
- PA/Lön
- Personlig assistans

- Måltidsenheten
- Österåkers bibliotek

Kommunstyrelsen har att fatta beslut om bifall eller avslag på inkomna utmaningar, i enlighet
med gällande Riktlinjer för utmanarrätt i Österåkers kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-06-07.

Jäv

Arne Ekstrand (KD) anmäler jäv och lämnar lokalen. Mikael Ottosson (KD) ersätter Ame
Ekstrand (KD) under detta ärende.

Forts.

Justerandes signaturer ' ., Utdragsbestyrkande
_-

,MW-»w Km



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20 I 9-0640

Forts. KS § 8:11

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande
1. Bifalla utmaningen av kommunal verksamhet avseende PA/Lön, i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-06-07.

2. Uppdra åt Kommunstyrelsens förvaltning att genomföra upphandling enligt lag om
offentlig upphandling avseende tjänster PA/Lön.
3. Uppdra åt Kommunstyrelsens förvaltning att i samråd med berörda förvaltningar fortsatt

utreda förutsättningar beträffande utmaningar avseende tjänster inom musikskola samt
personlig assistans.

4. Avslå utmaningarna avseende Österåkers kommuns måltidsenhet och Österåkers bibliotek, i

enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-06-07.

Ann-Christine Furusttand (S) yrkar avslag på beslutssatserna 1 och 2.

Fransisco Contreras (V) yrkar avslag på beslutssats 1-3.

Rogerjohansson (RP) yrkar bifall till beslutssats 1 och 2, avslag på beslutssats 3 och bifall till

beslutssats 4.

Michael Solander (MP) yrkar avslag på beslutssats 1 och 2.

Propositionsordning I

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå beslutssats 1, Bzfa//a

utmaningen av kommunal verksamhet avseende PA/Län, z' en/nget medförvaltningen: tjänsteutlåtande

daterat 2079-06-07 och finner att Kommunstyrelsen bifaller beslutssatsen.

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill bifall beslutssatsen röstar ja, den det ej

vill röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista (11A) med 10 ja-röster och 4 nej-röster.

Propositionsordning 2
\

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå beslutssats 2,

Uppdra år Kommumyre/semförvaltning attgenomföra uppband/z'ng enligt lag om mfmt/zg upphandling

aweende y'ämrerPA/Län och ñnner att Kommunstyrelsen bifaller beslutssatsen.

Propositionsordning 3

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå beslutssats 3, Uppdra
år Kommumg/relremförvaltning att 1' mmråd med berämlaförvaltningarÅman“ utredaförutsättningar

betrøg'åâmde utmaningar avseende y'ämrer inom musikxzéa/a :amtpersøn/z'g am'stam och finner att

Kommunstyrelsen bifaller beslutssatsen.

Fox-ts.

Justerandes signaturer 'RQ _ MF Utdragsbestyrkande



ÖÖsteråker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20|9-06-|0

Forts. KS § 8:11

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som Vill bifall beslutssatsen röstar ja, den det ej

vill röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista (11B) med 13 ja-röster och 1 nej-röst.

Propositionsordning 4
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar att bifalla 4, Aw/å utmaningarna aweende

Österåkers kommun! måltidsen/yez* 00/7 Österrike” bibliotek, 2'
enlig/yet medfb'ma/tm'ngem ?ämteut/âtande

daterat 2079-06-07 och Enner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunstyrelsens förvaltning
- Kommunkansliet

justerandes signaturerW” 1%?! Utdragsbestyrkande



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20l9 - 2022)
KS 20I9-06-l0, § 8:I IA

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare 1 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 - Mikael 0. X
8 Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X *X

3 Mats Larsson X X
RP Roger Johansson X X
SD Anders Borelid X X
V Francisco Contteras 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 -

RP Hans Hellberg X
V Chn'stina Wulff -

Resultat 10 4 -

“7 "' #0?"



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20I9 - 2022)
KS 20I9-06-I0, § 8:I IC

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A
M Johan Boström X X
M Hampe Klein X X
M Christina Funhammar X X
L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X
L Ritva Elg X X
C Anne-Li Hjlbert 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 Nüchael 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
3 Daniel Lundin

V

-

RP Hans Hellberg X
V Christina Wulff -

Resultat 13 1 -



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20 I 9-06-10

KS § 8:12 Dnr. KS 20|9/oos|

Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till Hållbarhetsramverk för Österåkers
kommun, att ersätta styrdokumentet Österåkers miljömål 2016-2019 från och med 2021.

2 Österåkers miljömål 2016-2019 förlängs för att gälla u'll och med 2020.

Fi-
3. Finansiering sker inom beñntligpm. ram

4 Uppdra åt Kommunstyrelsen att samordna Hållbarhetsramverket med kommunens axbete

med mål och Resultatstymjng.

Särskilt yttrande

Nüchael Selander (MP) lämnar ett särskilt yttrande

Miljöpartiet anser inte att ett Hållbarhetsramverk ska ersätta kommunens Miljömålsdokument.
Ett ramverk som föreslås kan eventuth komplettera vårt Miljömålsdokument.
Vi anser att det finns en uppenbar risk att Miljömålsarbetet försvagas när målen ska anpassas
till andra styrdokument och inte tvärtom.

Österåkers kommun ska givetvis implementera Agenda 2030 men det ska inte betyda att Våra
lokala miljömål skrotas.

l\/Iichael Selander (MP)

Sammanfattning
I samband med att Österåkers miljömål 2016-2019 löper ut föreslås utveckling av ett

Hållbarhetsramverk för Österåker kommun att ersätta miljömålsdokumentet. Ramverket blir

en guide till de målsättningar och inriktningar som beslutats i kommunens strategiska

styrdokument inom respektive ämnesområde. Ramverkets struktur föreslås utgå från Agenda
2030 och De globala målen för hållbar utveckling. Åtgärden minskar risken för att det

övergripande styrdokumentets innehåll inte överensstämmer med styrdokument inom
respektive ämnesområde.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-28.

Forts.

usterandes si naturer
'
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i; Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20 I 9-06-I0

Forts. KS § 8:12

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvalmingens beslutsförslag
innebärande

1. Kommunstyrelsen fåri uppdrag att ta fram förslag till Hållbarhetsramverk för Österåkers
kommun, att ersätta styrdokumentet Österåkers miljömål 2016-2019 från och med 2021.
2 Österåkers miljömål 2016-2019 förlängs för att gälla till och med 2020.
3. Finansiedng sker inom befintlig ram.

4 Uppdra åt KS att samordna Hållbarhetsramverket med kommunens arbete med mål och
Resultatstyrning.

Ann-Chrisüne Furusttand (S) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att Österåkers miljömål
2016-2019 utvärderas innan det ersätts av ett hållbarhetsramverk.

Michael Solander (MP) yrkar avslag på beslutssatsema 1, 3 och 4.

Propositionsordning I

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå beslutssats 1,

Kommumym/Jenfårz' uppdrag att tafmmfö'm/ag tillHa“//barbermzmwr/éför Österåkers

kommun, an“ ersätta :yrdokumentet Österåker: miå'ämå/ 2076-207 9195372 001? med 2027 och finner att

Kommunstyrelsen bifaller beslutssatsen

Propositionsordning 2
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar att bifalla beslutssats 2, Öxrerå/éers

miiá'må/ 2016-2019för/äng:för atrgä//a till 00/9 med 2020 och finner att så är fallet.

Propositionsordning 3

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå beslutssats 3,
Finam'm'ng sker inom befinr/zg mm. och finner att Kommunstyrelsen bifaller beslutssatsen.

Propositionsordning 4
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå beslutssats 4, Uppdra
år Kommumg/re/Jen att samordna Hål/barbetsmmøerkel med kommunen; arbete med mål ocb

Resultatxymz'ng och ñnner att Kommunstyrelsen bifaller beslutssatsen.

Propositionsordning 5

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S)

tilläggsyrkande innebärande att Österåkers miljömål 2016-2019 utvärderas innan det ersätts av
ett hållbarhetsramverk. och finner att så är fallet

Forts.

Justerandes signaturer
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Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20I9-06-I0

Forts. KS § 8:12

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 och 4 nej-röster.

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvalmingen

justerandes signaturer WIN M/á'F Utdragsbestyrkande

/



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20I9 - 2022)
KS 20I9-06-I0, § 8:l2

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare

Johan Boström X
Hampe Klein

Christina Funharnmar

Mathias Lindow, 1:e Vice ordf.

Ritva Elg

Anne-Li Hilbert

Arne Ekstrand

Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.

Mats Larsson

Roger Johansson

Anders Borelid

Francisco Contreras

Michael Selander

Michaela Fletcher, ordförande

Ersättare

Conny Söderström

Kenneth Netterström

Conny Ling

Björn Pålhammar

Mikael Ottosson

Daniel Lundin -

RP Hans Hellberg

V Chrisüna Wulff -

Resultat 10 4 -

W/ M*



Lt Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20|9-06-I0

KS § 8:I3 Dnr. KS 20I9/0I67

Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Polismyndigheten och
Österåkers kommun samt medborgarlöfte

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna avsiktsförklaringen om samverkan mellan Polismyndigheten och Österåkers
kommun och underteckna samverkansöverenskommelsen.

2 Ställa sig bakom de medborgarlöften som Polismyndigheten tagit fram tillsammans

med Österåkers kommun och underteckna medborgarlöftena.

Sammanfattning

Avsiktsförklaringen mellan Polismyndigheten och Österåkers kommun ligger till grund för en
samverkan vars mål är minskad brottslighet och ökad trygghet i lokalsamhället.

Polismyndigheten och Österåkers kommun finansierar sina egna lönekostnader samt
kostnader som är kopplade till den egna personalen. Avsiktsförklaringen 1 sig binder mte upp
några speciñka resurser.

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-06-05.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande
1. Godkänna avsiktsförklaringen om samverkan mellan Polismyndigheten och
Österåkers kommun och underteckna samverkansöverenskommelsen.
2. Ställa sig bakom de medborgarlöften som Polismyndigheten tagit fram tillsammans

med Österåkers kommun och underteckna medborgarlöftena

Propositionsordning

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

Expedieras
- Polismyndigheten, region Stockholm, Polisområde Nord
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer;ggIIIIIII
_ /4'5 Utdragsbestyrkande



Ä

Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20|9-06-IO

KS § 8:I4 Dnr. KS 20l9/OO32

Meddelande och information vilka anmäles i 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 2019-05-13 - 2019-06-10.

- Meddelande från SKL, SKLzs sammanträdesplan för 2020, 2019-05-17.
- Protokoll, årsstämma Armada Fastighets AB, 2019-05-21.
- Protokoll, årsstämma Armada Bostäder AB, 2019-05-21.
- Protokoll, årsstämma Armada Kommunfastigheter AB, 2019-05-21.
- Protokoll, årsstämma Österåkers stadsnät AB, 2019-05-21.
- Protokoll, årsstämma Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2019-05-21.
- Protokoll, årsstämma Armada Centrumfastigheter AB, 2019-05-21.
- Protokoll, årsstämma Sågra Fastighets AB, 2019-05-21.
- Protokoll, årsstämma Tunadotter AB, 2019-05-21.
- Protokoll, årsstämma Armada Blåljusfasügheter AB, 2019-05-21.
- Protokoll, årsstämma Axmada Projektfasügheter AB, 2019-05-21.
- Protokoll, årsstämma Armada Stenhagen AB, 2019-05-21.
- Protokoll, årsstämma Armada Mellansjö AB, 2019-05-21.
- Mssiv, Migrationsverket, 2019-05-22.
- Kallelse, Norrvatten, Sammanträde i förbundsstyrelsen 2019-06-11.
- Kallelse, årsstämma Ekerövatten 2019-06-19.

Postlista vecka 20-23/201 9.

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer g_- #07/ UtdragsbestYrkande



1k Österåker
SammanträdeSprotokol! för Kommunstyrelsen 2019-06-I0

KS § 8:!5 Dnr. KS 20I9I0009

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller

tjänsteman

enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2019-03-04, § 3:4)
Dessa beslut skall redov1$as till kommunstyrelsen. Redowsningen innebär mte att

kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det

Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Delegationsbesluten, i sin helhet, Enns
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 anslagsbev-is är

uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden

börjar löpa från det datum då sökanden fått del av beslutet.

Sammanställning över anstälJningsbeslut inom Österåkers kommun under perioden
2019-01-01 - 2019-03-31.

Produktionschefen har under perioden 2019-05-20 - 2019-06-03 beslutar om utlandsresa för

fyra personer inom Produküonsförvalmingen.

Kommundirektören har 2019-06-04 beslutat om tillfälligt förordnande som tf.

Produktionschef fr.0 m. 2019-06-07 tom. 2019-12-31

Sammanställning över delegationsbeslut inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-05-13 -
2019-06-1 0.

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer agg, _____ Wá/i_ Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för

Kommunstyrelsen

Tid

Plats

Närvarande

Utses att justera, § 8:2

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Måndag den IO juni, klockan I4.00 - |8.50

Fullmäktigesalen, Alceahuset, Åkersberga

Enligt bifogad närvarolista

Ann-Christine Furustrand (5) § 8:I-8:I5

Fransisco Contreras (V) § 8: I 6

Fredrik Zethraeus §§ 8: I 6

MM
Ritva Elg (L) 55 ska

Fransisco 'C'ontreras (V) §§ 8: I 6

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven

genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Förvaringsplats för

protokollet

§ 8:I6 justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet

20I9-06-I I
- 20I9-07-0l

Kommunstyrelsen

20 l 9-06- I O

Kommunkansliefüjfkersberga

Fredrik Zethraaus



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20 I 9-06- IO

KS§8:|6 Dnr.K520|9/

Utse representant vid årsstämma för bolagen Långängens AB,
ÖGAB Fastighets 6 AB samt Sågra Fastighets AB

Kommunstyrelsens beslut

1. Utse Bror jansson som representant vid årsstämman för Långängens AB, ÖGAB Fastighets
6 AB och Sågra Fastighets AB att med stöd av fullmakt från Kommunstyrelsen närvara med
rösträtt.

2. Omedelbar justering av ärendet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska utse representant vid årsstämma för bolagen Långängens AB, ÖGAB
Fastighets 6 AB samt Sågra Fastighets AB

Jäv

Michaela Fletcher (M), Mathias Lindow (L) och Ann-Christine Furustrand (S) anmäler jäv.

Ordförande och justerare

Ritva Elg (L) utses till ordförande under detta ärende och Fransisco Contreras (V) utses till

justerare under detta ärende.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Christina Funhammar M) yrkar att Bror Jansson utses ombud vid årsstämma för bolagen
Långängens AB, ÖGAB Fastighets 6 AB samt Sågta Fastighets AB

Propositionsordning

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

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande


