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ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. - Christina F. 

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

M Johan Boström X 

M Hampe Klein . 
Conny S. § 5 :1 -5:3 1 och 

§5:33 

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 §5:32 

ÖP Lennart Berneklint X §§5:1-5:31 

S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Övriga närvarande Funktion 
Staffan Erlandsson Stf. Kommundirektör 

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Katarina Freme Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 

Maria Bengs Planchef 

Mohammed Khoban Budget- och kvalitetschef 

Anna Anderman Väg- och trafikchef 

Fredrik Nestor Exploateringschef 

Charlotte Hedlund Strategisk planeringschef 

Helena Cronberg Kommunikationschef 

Krister Sernbo Hållbarhetssamordnare 

Josefine Wigström Trafikplanerare 

Daniel Nygårds Planarkitekt 

Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 

Fredrik Zethrasus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoil för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS § 5:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Ärende som utgår 
Ärende 14, Markanvisningstävlingför 55+ boende i Hacksta utgår. 

Nytt ärende 
Nytt ärende, Delegenng av beslutanderätt gällande avfallsdispenserbhi nummer 31 på dagordningen. 
Nytt ärende, Stoppa droghandeln i Österåker blir nummer 32 på dagordningen. 
Nytt ärende, Framtagande av handelspolicy för Österåkers kommun blir nummer 33 på dagordningen. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS § 5:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast 
måndagen den 30 april, kl. 12.00, kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) fö reslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast måndagen den 30 april, kl. 12.00, kommunkansliet Alceahuset, Åkersberga. 

Information 
Michaela Fletcher (M) informerar att Mohammed KJioban, budget- och kvalitetschef, har av 
Skattebetalarnas förening mottagit Flelmer Fredrikssons pris. 

Justerandes signaturer QLA '— jA^-f— Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS § 5:3 Dnr. KS 2018/0026 

Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag att inventera mark 
för återvinningscentral i Svinninge 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdraget att inventera mark för återvinningsstation i Svinninge är genomfört. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har uppdragit till Kommunstyrelsen att inventera mark i Svinninge för 
ändamålet återvinningsstation. Det saknas idag möjlighet att lämna utsorterat avfall (plast, glas, 
metall, tidningar och kartong) i Svinningeområdet eller dess närhet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:3. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-03-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planar betsutskottets besluts förslag innebärande att 
uppdraget att inventera mark för återvinningsstation i Svinninge är genomfört. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS §5:4 Dnr. KS 2018/0065 

Beslut om transportstrategi 2040 - för en enklare vardag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta Österåkers transportstrategi, Transportstrategi 2040 - för en enklare vardag. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får, under förutsättning att Transportstrategin antas, i uppdrag 
att ta fram en trafik- och mobilitetsplan med utgångspunkt i Transportstrategin. Uppdraget 
ska delredovisas till Kommunstyrelsen senast december 2018 och slutredovisas till 
Kommunstyrelsen senast december 2019. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnads förvaltningen har på uppdrag av KF (§ 4:14) tagit fram en Transportstrategi 
för Österåkers kommun. Ett förslag till Transportstrategi har upprättats och har varit på 
remiss mellan 27 oktober till 11 december 2017. Förslaget har därefter reviderats inför beslut 
om antagande. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:4. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteudåtande daterat 2018-03-16. 

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

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta Österåkers transportstrategi, Transportstrategi 2040 - för en enklare vardag. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får, under förutsättning att Transportstrategin antas, i uppdrag 
att ta fram en trafik- och mobilitetsplan med utgångspunkt i Transportstrategin. Uppdraget 
ska delredovisas till Kommunstyrelsen senast december 2018 och slutredovisas till 
Kommunstyrelsen senast december 2019. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer JKf Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS §5:5 Dnr. KS 2018/0047 

Igångsättningsbeslut - 00185 Hantverksvägen, bollplan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna igångsättningsbeslut för anläggning av 00185 Hantverksvägen, bollplan. 

2. Projektet finansieras inom beslutad investeringsram. 

Sammanfattning 
För att förbättra möjligheterna till lek och spontanidrottande i Smedbyområdet behövs en 
totalrenovering av bollplanen vid Hantverks vägen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:5. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-03-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fle tcher (M) yrkar bifall til l planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Godkänna igångsättningsbeslut för anläggning av 00185 Hantverksvägen, bollplan. 
2. Projektet finansieras inom beslutad investeringsram. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS § 5:6 Dnr. KS 2017/0259 

Remissvar Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna remissvar angående utställningsförslaget till Översiktsplan 2040 för Vallentuna 
kommun i enlighet med tjänsteutlåtande "Remissvar Översiktsplan 2040 för Vallentuna 
kommun", daterat 2018-03-13. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fått på remiss Vallentuna kommuns förslag till Översiktsplan 2040. 
Översiktsplanen ska ange riktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön samt 
hur mark- och vattenområden och den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Österåkers kommun lämnade remissvar vid samrådet hösten 2017 (KS § 11:9). Planen är på 
utställning fram till och med den 7 maj 2018. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:6. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-03-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
godkänna remissvar angående utställningsförslaget till Översiktsplan 2040 för Vallentuna 
kommun i enlighet med tjänsteutlåtande "Remissvar Översiktsplan 2040 för Vallentuna 
kommun", daterat 2018-03-13. 

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

Expedieras 
- Vallentuna kommun 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS §5:7 Dnr. KS 2017/0360 

Remissvar Vattenmyndigheternas samråd 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna remissvar angående Vattenmyndigheternas samråd i enlighet med tjänsteutlåtande 
"Remissvar Vattenmyndigheternas samråd", daterat 2018-03-21, samt bilaga 2 "Svar på frågor 
i webbformulär för delsamråd 1 och 2", daterad 2018-03-21. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fått "Vattenmyndigheternas samråd" på remiss. Samrådet pågår 1 
november 2017 till 30 april 2018 och omfattar två delsamråd inom vattenförvaltningen: 1) 
Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 och milj ökvalitetsnormer för nya pri oriterade ämnen i 
ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda 
förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten, samt 2) Arbetsprogram med tidplan för 
Förvaltningsplan 2021-2027 för Norra Östersjöns vattendistrikt. Österåkers kommun set-
positivt på delsamråd 1 m en efterfrågar bl.a. vägledningar och längre tidplaner. Österåker har 
inga synpunkter på delsamråd 2. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:7. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-03-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till plana rbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
godkänna remissvar angående Vattenmyndigheternas samråd i enlighet med tjänsteutlåtande 
"Remissvar Vattenmyndigheternas samråd", daterat 2018-03-21, samt bilaga 2 "Svar på frågor 
i webbformulär för delsamråd 1 och 2", daterad 2018-03-21. 

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

Expedieras 
- Vattenmyndigheterna (Länsstyrelserna) 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer ifCr Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS § 5: 8 Dnr. KS 2018/0086 

Riktlinjer för miljöbidrag 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna riktlinjer för miljöbidrag 2018 i enlighet med tjänsteutlåtande, daterat 
2018-03-14, inklusive bilaga. 

2. Anslaget delas lika mellan miljö- och tillgänglighetsbidrag (325 tkr för respektive bidrag), 
men med flexibiliteten att omfördelning kan ske mellan bidragsposterna. 

Sammanfattning 
I b udget 2018 är 650 tkr avsatt för miljöbidrag och tillgänglighetsbidrag till föreningar och 
organisationer. Förvaltningen föreslår att ett tema för miljöbidraget testas, för att därefter 
utvärderas, under 2018. Det tema som föreslås — hållbart resande — kan kopplas till 
kommunens arbete inom området. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:8. 
- SamhäUsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-03-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Godkänna riktlinjer för miljöbidrag 2018 i enlighet med tjänsteudåtande, daterat 
2018-03-14, inklusive bilaga. 
2. Anslaget delas lika mellan miljö- och tillgänglighetsbidrag (325 tkr 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 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS § 5:9 Dnr. KS 2014/0321 

Antagande av översiktsplan för Österåkers kommun 2040 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta Översiktsplan för Österåkers kommun 2040 - Stad, skärgård och landsbygd, inklusive 
bilagor. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en trafik- och mobilitetsplan. 

Protokollsanteckning 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning 
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Österåkers kommun har inneburit en 
genomgång av hela kommunen ur många aspekter. Det innebär inte att allt är färdigt. Utan det 
är egentligen nu arbetet börjar. Förslag till Översiktsplan är ett bra dokument att arbeta vidare 
ifrån. Dokumentet visar att väldigt mycket behöver göras de närmaste dryga 20 åren om 
översiktsplanens intentioner ska förverkligas. 
Sammantaget ställer det fortsatta arbetet stora krav på 
• Konsekvens 
• Uthållighet 
• Förmåga att lösa målkonflikter 
• Acceptans av att vissa åtgärder kostar 
Konsekvens handlar om att inte från gång till annan handla tvärt emot översiktsplanens 
grundidéer genom att t ex etablera nya bostadsområden öster om centrala Akersberga. 
Förmågan att lösa målkonflikter kommer att sättas på många prov. I översiktsplanen redovisas 
målkonflikter inom vissa avsnitt under delrubriken "Utmaningar" samt i det avslutande 
avsnittet Flållbarhetsbedömning. Sistnämnda avsnitt visar att ett förverkligande av de goda 
intentionerna i översiktsplanen inte blir någon lätt resa. 
Olika åtgärder skiljer sig avsevärt från varandra i fråga om kostnader, finansiering och 
ekonomiska åtaganden från kommunens sida. Vissa måste finansieras, helt eller delvis, av 
kommunen. Ska översiktsplanens intentioner förverkligas måste det finnas en acceptans för att 
åtgärder kostar och att vissa kostnader faller på kommunen. 
Vi är övertygade om att en förbifart är en framtida nödvändighet. Att endast ha en väg, väg 
276 som skall trafikförsörja all trafik likt en ryggrad är i längden inte hållbart, det behövs inte 
så mycket störning för att orsaka trafikproblem då det råder brist på alternativa vägar. Även 
om vi önskat att detta belystes bättre i förslaget är det bra att Röllingbyreservatet finns 
omnämnt. Och vi återkommer då ÖPn skall aktualiseras varje mandatperiod. Vi ser också 
fram emot det tematiska tillägget om Skärgården som kommer senare - skärgården är en viktig 
del i vår kommun 
Ann-Christine Furustrand (S) 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

Fotts. KS § 5:9 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande (Detta särskilda yttrande skulle ha funnits 
med redan i protokollet från planarbetsutskottet 2018-04-11, § 4:9.) 
Miljöpartiet ser att Översiktsplanen utvecklats positivt i vissa avseenden. 
T.ex. skola och utbildningsavsnittet har kommit till och man har kopplat Översiktsplanen 
direkt till Miljömålen. 
Vi anser däremot att det blir problematiskt och olyckligt att det finns ett antal motstridiga 
påståenden att vi i t .ex. i Transportstrategin säger att biltrafiken måste minska men i den nya 
Översiktsplanen säger vi att den kommer att öka p.g.a. att det finns bristfällig kollektivtrafik 
där vi bygger nytt. 
ÖP'n texter pratar om fokusering på kollektivtrafiknära/stationsnära lägen och förtätning men 
trots det så planeras omfattande nya bostadsområden och handel i kommunens perifera delar 
som t.ex. Ektorp, Valsjöskogen 2 och Rosenkälla. 
Vi tycker heller inte att vi tar höjd för klimatförändringar och höjda havsnivåer när vi planerar 
stort för bostäder och annan byggnation när havet vid Täljöviken och dom nedre delarna av 
Västra Kanalstaden. 
Detta är att utmana och utsätta kommande generationer för onödiga risker tycker vi. 
Enligt KF's beslut så skulle Handelspolicyn inkluderas i Översiktsplanen men så har inte skett. 
Vi anser också att det måste framgå i vilken omfattning naturvärdesinventeringar använts i 
ÖP-arbetet för att bedöma vilka områden som lämpar sig för exploatering. Ett problem är att 
det saknas tillräcklig kunskap om vilka värden och arter som faktiskt finns i vissa områden. 
Inventeringar behöver vara aktuella eller bedömas vara giltiga. 
Vi menar att vi med fler uppdaterade n a t ur värde s i n ve n t e ri nga r i kommunen kan göra bättre 
bedömningar innan MKB och andra utredningar tas fram. 
Michael Solander 

Roger Johansson (RP) lämnar ett särskilt yttrande 
Roslagspartiet anser 
1. Att det inte redovisas någon plan för vägutbyggnader som kan hantera den ökade biltrafik 
som kan förväntas av den prognostiserade befolkningsökningen. 
2. Att man endast skriver en notering att det sedan tidigare går ett vägreservat genom 
Smedby/Hacksta området, trots skriftligt inlägg från Roslagspartiet till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen under tiden förslaget var utställt. 
3. Att man inte redovisar vad man avser att göra med det reserverade markområde som finns 
genom Smedby-Hacksta och som sedan 1970-talet reserverats för vägutbyggnad som en 
förbifart för Akersberga. 
Roger Johansson (RP) 

Röstförklaring 
Michaela Hetcher (M) lämnar en röstförklaring 
Det Roger Johansson framför i sitt särskilda yttrande när det gäller synpunkten på bristande 
underlag för ökad trafik. De synpunkter och frågeställningar besvaras i det uppdrag vi nyss 
biföll om uppdrag till Samhällsbyggnads förvaltningens uppdrag att ta fram en trafik- och 
mobilitetsplan. Det är alltför detaljerat för att omfattas i cn översiktsplan. 
Michaela Fletcher (M) 
Fotts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

Forts. KS § 5:9 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har i uppdrag (KF § 5:15 2014) att ta fram en ny översiktsplan. Ett 
förslag till översiktsplan har upprättats och det var på samråd 10 mars till 14 maj 2017. 
Förslaget har därefter reviderats och ställts ut för granskning 7 november 2017 till 4 februari 
2018. Efter utställningen har mindre revideringar gjorts och antagandehandlingar färdigställts. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:9. 
- Samhällsbyggnads förvaltningen tjänsteutiå tände daterat 2018-03-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anta 
Översiktsplan för Österåkers kommun 2040 - Stad, skärgård och landsbygd, inklusive bilagor. 

Michaela Fletcher (M) yrkar att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
trafik- och mobilitetsplan. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer /tzr Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS §5:10 Dnr. KS 2012/0107 

Godkännande av exploateringsavtal för Näsängen, etapp I 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna exploateringsavtal för Näsängen etapp 1. 

Reservation 
Michael Solander lämnar en skrifdig reservation 
Reservation från Miljöpartiet gällande ärende 10. Godkännande av exploateringsavtal för 
Näsängen, etapp 1, och ärende 11. Detaljplan för Näsängen, etapp 1: 
Området Näsängen, är beläget i ett unikt kulturlandskap där jordbruk har bedrivits sedan 
yngre järnåldern. Området har länge rymt - och rymmer - en mångfald av möjligheter att nyttja 
naturens resurser. 
Detaljplanen för det öppna landskapet på Näsängen med dess åkrar innebär mycket stora 
negativa konsekvenser för möjligheten att bedriva jordbruk och nyttja marken för odling i linje 
med allt tydligare och framtida ökade krav på regional och lokal självförsörjning. I framtiden 
kommer behovet av tillgänglig åker- och betesmark att öka kraftigt eftersom marken utgör en 
livsviktig naturresurs. 
Exploateringen av Täljöhalvön innebär att ett mycket stort område tätortsnära jordbruksmark 
tas i anspråk och förstörs och att olika stadsdelar länkas samman. Detaljplanen för Näsängen 
innebär negativa konsekvenser för de ca 17 hektar jordbruksmark som omvandlas till gator 
och bebyggelse. Att ersätta denna brukningsvärda jordbruksmark med mindre ytor 
odlingslotter är inte tillräckligt att för kompensera för förstörd jordbruksmark av denna 
omfattning. 
Jordbruksmark är av nationellt intresse och får enligt Miljöbalken endast tas i anspråk om det 
behövs för att tillgodose väsendiga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på 
ett tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Alternativa lokaliseringar har 
endast tagits upp inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken, alltså inte 
specifikt för denna detaljplan. 
Såväl forskare och Jordbruksverket (som utvärderat tillämpningen av det lagstiftade skyddet 
för hushållning av jordbruksmark) har under senare år varnat för en utveckling där 
jordbruksmark exploateras utan de avvägningar och beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. 
Markanspråk från exploatörer får inte prioriteras före långsiktiga behov. Vi behöver fatta fler 
beslut med perspektiv som sträcker sig betydligt längre än en generations intressen och behov. 
Detaljplanen för Näsängen strider mot Miljöbalken och ökar inte möjligheterna att nå flera 
lokala och regionala och nationella miljömål. De anspråk på olika former av s k social och 
ekonomisk hållbarhet som görs i dokumenten är inte tillräckliga för att motivera en så 
omfattande ekologisk påverkan och permanent omvandling av jordbruksmarken som planen 
innebär. Det förefaller bara ha funnits ett alternativ för Näsängen enligt exploatör och 
kommun och det har varit att bebygga området. 
I M KB:n, som rymmer flera brister, anges t ex ett antal s k hållbarhetsparametrar med en skala 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

Forts. KS § 5:10 
från noll till fyra, vilken är utarbetad av konsultföretaget Ekologigruppen. Planförslaget påstås 
där ge betydligt fler positiva konsekvenser än negativa, och dessutom nästan bara positiva 
konsekvenser jämfört med nollalternativet. 
Vi anser att detaljplanen för Näsängen inte utgör ett så väsentligt samhällsintresse att det 
motiverar en oåterkallelig påverkan på en unik och värdefull kultur- och naturmiljö. Det 
innebär att vi bland annat anser att planen strider mot Miljöbalkens kap. 3., paragraf 4. 
Detaljplanen ligger inte i linje med kommande Översiktsplan och inte heller i linje med 
nationella, regionala och (nya) lokala miljömål i kommunen. Den kommunala 
expansionsplaneringen måste ta hänsyn till betydligt fler intressen än exploatörers och 
markägares. En större försiktighet inför exploatering av områden med höga och långsiktiga 
värden efterlyses. 
Vi har därmed yrkat att detaljplanen för Näsängen ska avslås. 
Michael Solander (MP) 

Protokolls anteckning 
Mats Larsson (S) lämnar en protokollsanteckning 
Vi anser generellt att detaljplaner inte skall vara så här stora i sitt geografiska omfång, utan det 
är bättre att dela upp hela exploateringen i flera geografiskt mindre detaljplaner. 
Mats Larsson (S) 

Sammanfattning 
I k ommunens förslag till ny översiktsplan pekas området ut som ett område lämplig för en 
tätare bebyggelse med mix. I kommunens gällande översiktsplan från 2006 pekas området 
Täljö Gottsunda Näs ut som ett utvecklingsområde för bostäder och verksamheter. En 
fördjupad översiktsplan för Täljöviken (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) antogs 2006, 
och beskriver den tänkta utvecklingen inom området. Ett planprogram för Täljöviken och 
Näsängen togs fram och godkändes 2010. Detaljplanen för det närliggande området 
Täljöviken vann laga kraft under 2014. Näsängen är en naturlig fortsättning på området 
Täljöviken och binder samman bebyggelsen med den planerade Kanalstaden in mot 
Åkersberga centrum. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:10. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-03-12, rev. 2018-03-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
godkänna exploateringsavtal för Näsängen etapp 1. 

Michael Solander (MP) yrkar avslag på ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Michael Solanders (MP) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 
Forts. 

Justerandes signaturer JK— Utdragsbestyrkande 



o österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

Forts. KS § 5:10 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 11 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2018-04-25, § 5:10 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein - Conny S. X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. - Christina F. 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 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 11 2 -

tfCr 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS §5:1 I Dnr. KS 2012/0107 

Antagande av detaljplan för Näsängen, etapp I 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för Näsängen etapp 1. 

Reservation 
Michael Solander (MP) lämnar en skriftlig reservation 
Reservation från Miljöpartiet gällande ärende 10. Godkännande av exploateringsavtal för 
Näsängen, etapp 1, och ärende 11. Detaljplan för Näsängen, etapp 1: 
Området Näsängen, är beläget i ett unikt kulturlandskap där jordbruk har bedrivits sedan 
yngre järnåldern. Området har länge rymt - och rymmer - en mångfald av möjligheter att nyttja 
naturens resurser. 
Detaljplanen för det öppna landskapet på Näsängen med dess åkrar innebär mycket stora 
negativa konsekvenser för möjligheten att bedriva jordbruk och nyttja marken för odling i linje 
med allt tydligare och framtida ökade krav på regional och lokal självförsörjning. I framtiden 
kommer behovet av tillgänglig åker- och betesmark att öka kraftigt eftersom marken utgör en 
livsviktig naturresurs. 
Exploateringen av Täljöhalvön innebär att ett mycket stort område tätortsnära jordbruksmark 
tas i anspråk och förstörs och att olika stadsdelar länkas samman. Detaljplanen för Näsängen 
innebär negativa konsekvenser för de ca 17 hektar jordbruksmark som omvandlas till gator 
och bebyggelse. Att ersätta denna brukningsvärda jordbruksmark med mindre ytor 
odlingslotter är inte tillräckligt att för kompensera för förstörd jordbruksmark av denna 
omfattning. 
Jordbruksmark är av nationellt intresse och får enligt Miljöbalken endast tas i anspråk om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på 
ett tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Alternativa lokaliseringar har 
endast tagits upp inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken, alltså inte 
specifikt för denna detaljplan. 
Såväl forskare och Jordbruksverket (som utvärderat tillämpningen av det lagstiftade skyddet 
för hushållning av jordbruksmark) har under senare år varnat för en utveckling där 
jordbruksmark exploateras utan de avvägningar och beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. 
Markanspråk från exploatörer får inte prioriteras före långsiktiga behov. Vi behöver fatta fler 
beslut med perspektiv som sträcker sig betydligt längre än en generations intressen och behov. 
Detaljplanen för Näsängen strider mot Miljöbalken och ökar inte möjligheterna att nå flera 
lokala och regionala och nationella miljömål. De anspråk på olika former av s k social och 
ekonomisk hållbarhet som görs i dokumenten är inte tillräckliga för att motivera en så 
omfattande ekologisk påverkan och permanent omvandling av jordbruksmarken som planen 
innebär. Det förefaller bara ha funnits ett alternativ för Näsängen enligt exploatör och 
kommun och det har varit att bebygga området. 
I M KB:n, som rymmer flera brister, anges t ex ett antal s k hållbarhetsparametrar med en skala 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

Forts. KS § 5:11 
från noll till fyra, vilken är utarbetad av konsultföretaget Ekologigruppen. Planförslaget påstås 
där ge betydligt fler positiva konsekvenser än negativa, och dessutom nästan bara positiva 
konsekvenser jämfört med nollalternativet. 
Vi anser att detaljplanen för Näsängen inte utgör ett så väsentligt samhällsintresse att det 
motiverar en oåterkallelig påverkan på en unik och värdefull kultur- och naturmiljö. Det 
innebär att vi bland annat anser att planen strider mot Miljöbalkens kap. 3., paragraf 4. 
Detaljplanen ligger inte i linje med kommande Översiktsplan och inte heller i linje med 
nationella, regionala och (nya) lokala miljömål i kommunen. Den kommunala 
expansionsplaneringen måste ta hänsyn till betydligt fler intressen än exploatörers och 
markägares. En större försiktighet inför exploatering av områden med höga och långsiktiga 
värden efterlyses. 
Vi har därmed yrkat att detaljplanen för Näsängen ska avslås 
Michael Solander (MP) 

Protokollsanteckning 
Mats Larsson (S) lämnar en protokollsanteckning 
Vi anser generellt att detaljplaner inte skall vara så här stora i sitt geografiska omfång, utan det 
är bättre att dela upp hela exploateringen i flera geografiskt mindre detaljplaner. 
Mats Larsson (S) 

Sammanfattning 
Detaljplan för Näsängen etapp 1 har tagits fram. Näsängen är en del av den hållbara och 
stadsmässiga utvecklingen av Åkersberga västerut och innehåller ca 1 400 bostäder och lokaler 
i en funktionsblandad småstad med hus kring allmänna gator och torg. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:11. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-03-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anta 
detaljplan för Näsängen etapp 1. 

Michael Solander (MP) yrkar avslag på ärendet. 

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

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 11 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Om röstnings I i sta 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2018-04-25, § 5:1 I 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein - Conny S. X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. - Christina F. 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 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 11 2 -

flCF 



o Österåker 
Sammanträdesprotokol! för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS § 5:12 Dnr. KS 2012/0069 

Antagande av detaljplan för Hästängsudd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för Hästängsudd etapp 1. 

Reservation 
Michael Solander (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen för Hästängsudd är att möjliggöra omvandling från fritidsboende till 
permanentboende. I planen ges också möjlighet till avstyckning av större fastigheter beroende 
av bland annat topografi och tillfartsmöjligheter. En förskola planeras i områdets norra del. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:13. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-12-04. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande 
att anta detaljplan för Hästängsudd etapp 1. 

Michael Solander (MP) yrkar på följande ändringar i Antagandehandlingen på sidan 13 under 
rubriken "Vattenområden" innebärande 
1. I andra stycket, ta bort meningen Inom strandfastigheterna medges bryggor. 
2. I tredje stycket, ta bort texten En brygga per bostadsfastighet får uppföras. Bryg gorna får v ara 
maximalt 2,5 meter breda och uppföras vinkelrätt mot stranden. Rygga ska utföras an passade till 
traditionellt utförande. Landfästen på naturmark är tillåtet. Strandskoning får inte utföras. 
3. WB-områdena tas bort på plankartan 
med följande motivering: Miljöpartiet anser precis som Länsstyrelsen att man generellt ska 
pröva enskilda bryggor restriktivt och det ska göras en avvägning mellan strandskyddsintresset 
och den enskildes intresse. 
Att i planhandlingarna så specifikt beskriva hur nya bryggor kan anläggas kan motverka denna 
önskvärda restriktivitet och kan ge en felaktig bild av att dispens kommer att bli regel. 
Vi anser också att detaljplanen kompletteras med en skrivning om att en närmare bedömning 
om bryggans lämplighet/placering/utformning måste genomföras vid varje ny brygga eller 
större ändring av befintlig. 

Ann-Christine Furustrand (S) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Michael 
Solanders (MP) yrkande. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

Forts. KS § 5:12 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Michael Solanders (MP) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2018-04-25, § 5:12 

Patti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein - Conny S. X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. - Christina F. 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 -



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS §5:13 Dnr. KS 2018/0082 

Markanvisningstävling för förskoleändamål i Valsjöskogen 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utlysa markanvisningstävling avseende 
fastigheten Tråsättra 1:879 inom detaljplan för Valsjöskogen etapp 1. Fastigheten ska upplåtas 
med tomträtt för bebyggande av förskola. 

Sammanfattning 
Det aktuella markområdet, Tråsättra 1:879 ägs av Österåkers kommun. I detaljplan 
Valsjöskogen etapp 1 är planbestämmelsen för fastigheten förskola/skola. Fastigheten är ca 
7 000 kvm och möjliggör en förskola i två plan med en byggnadsarea om 1 000 kvm. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:14. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-03-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utlysa markanvisningstävling avseende 
fastigheten Tråsättra 1:879 inom detaljplan för Valsjöskogen etapp 1. Fastigheten ska upplåtas 
med tomträtt för bebyggande av förskola. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS § 5: 14 Dnr. KS 2018/0028 

Svar på motion nr 1/2018 från Björn Molin (RP) - Förändrad/N/ 
skyltpolicy i Österåker 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla motion nr 1/2018. 

2. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny skyltpolicy. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att en ny skyltpolicy ska 
utarbetas för Österåkers kommun. Policyn skall följas av Byggnadsnämnden vid 
tillståndsgivning samt vid områdeskontroll vid vägområden. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:16. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-03-28. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-03-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande 
1. Bifalla motion nr 1/2018. 
2. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny skyltpolicy. 

Ann-Christine Furustrand (S) b iträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS § 5:15 Dnr. KS 2018/0067 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2018 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med mars månad en positiv budgetavvikelse om 2 952 
tkr, varav 1 196 tkr återfinns inom samhällsbyggnads förvaltningens delar. Bokslutsprognosen 
visar en positiv avvikelse mot budget om 720 tkr. 
Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse i 
bokslutsprognosen om -5 200 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-04-13. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2018 noteras till protokollet. 

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 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS § 5 :16 Dnr. KS 2018/0067 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2018 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. till och med februari månad visar en 
budgetavvikelse om 641 tkr. Bokslutsprognosen redovisar ingen avvikelse mot budget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtände daterat 2018-04-13. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2018 noteras till protokollet. 

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 §5:17 Dnr. KS 2018/0067 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per mars månad 2018 noteras till protokollet. 

2. Socialnämnden anmodas att vidta åtgärder så att flyktingverksamheten håller budget i balans 
enligt "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering". 

3. Bevilja bidragsutbetalning på 100 tkr till stiftelsen Sjöräddningssällskapet för att de fortsatt 
ska kunna utbilda frivilliga samt underhålla och driva båtarna. 

4. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2018. 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska kommunstyrelsens kontor 
redovisa bokslutsprognos per 2018 12 31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella 
mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2018 görs under året. Fokus ska läggas 
på en säkrare prognos och analys samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt 
upprätthålla en god ekonomisk hushållning. 
Socialnämnden har föreslagit 2 Mkr lägre för både bruttoram och intäkter. Anledningen till 
denna förändring är ett nytt antagande för antal nyanlända under 2018. Nettoeffekten är noll 
för Socialnämnden. KS:s bruttoram och intäkter har höjts med 2 570 tkr till följd av 
integrationsuppdrag från Socialnämnden. Resultatbudgeten för 2018 uppgår till 22 Mkr. 
Bokslutsprognosen per mars månad visar en positiv avvikelse om 3 Mkr jämfört med budget 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-04-17. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-06, § 4:6. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per mars månad 2018 noteras till protokollet. 
2. Socialnämnden anmodas att vidta åtgärder så att flyktingverksamheten håller budget i balans 
enligt "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering". 
3. Bevilja bidragsutbetalning på 100 tkr till stiftelsen Sjöräddningssällskapet för att de fortsatt 
ska kunna utbilda frivilliga samt reparera och driva båtarna. 
4. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2018. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i beslutssats 3 innebärande "... reparera... " ersätts 
med "... underhålla..." 
Forts. 

2018. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 5:17 

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

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 5: 18 Dnr. KS 2018/0080 

Riktlinjer för extra lokalbidrag för fristående huvudman inom 
förskola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag ull fristående huvudmän inom förskola, Dnr 
SKOL15 2018/0023 fastställs från och med 2018-06-01 i enlighet med tjänsteutlåtandet 
daterat 2018-03-20 

2. Riktlinjer för extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom förskola och skola i 
Österåkers kommun, dnr KS 2016/0165, upphör att gälla från och med 2018-06-01. 

Sammanfattning 
Med anledning av förändring i skolförordningen 2011:185, föreslås en förändring av riktlinjer 
för prövning av extra lokalbidrag inom fristående. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:7. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2108-03-22. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2018-03-26, § 2:5 
- Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-01-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag ull fristående huvudmän inom förskola, Dnr 
SKOL15 2018/0023 fastställs från och med 2018-06-01 i enlighet med tjänsteutlåtandet 
daterat 2018-03-20. 
2. Riktlinjer för extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom förskola och skola i 
Österåkers kommun, dnr KS 2016/0165, upphör att gälla från och med 2018-06-01. 

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

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §5:19 Dnr. KS 2018/0081 

Extra lokalbidrag till Kunskap Österåker AB, Fredborg förskola 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kunskap Österåker AB beviljas extra lokalbidrag för verksamhetsåret 2018 i enlighet med 
tjänsteutlåtandet daterat 2018-03-20. 

2. Det extra lokalbidraget, 713 000 kr, finansieras inom Skolnämndens ram med hänsyn till 
ökade taxor inom barnomsorgen enligt skolverkets beräkning i slutet av november 2017. 

Sammanfattning 
Kunskap Österåker AB har ansökt om extra lokalbidrag för Fredsborgs förskola för 2018. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:8.. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-03-20. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2018-03-06, § 2:9. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Hetcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Kunskap Österåker AB beviljas extra lokalbidrag för verksamhetsåret 2018 i enlighet med 
tjänsteutlåtandet daterat 2018-03-20. 
2. Det extra lokalbidraget, 713 000 kr, finansieras inom Skolnämndens ram med hänsyn till 
ökade taxor inom barnomsorgen enligt skolverkets beräkning i slutet av november 2017. 

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

Expedieras 
- Fredsborgs förskola 
- Skolnämnden 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

2018 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 5:2 0 Dnr. KS 2018/0019 

Svar på revisionsrapport - Granskning av löner, lönerelaterade 
avgifter och pensioner 

Kommunstyrelsens beslut 

Arbeta fram riktlinjer som säkerställer chefens ansvar tydligt beskrivs och som möjliggör 
kontroll av inrapporterade avvikelser. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av löner, lönerelaterade avgifter och 
pensioner. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:9. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-03-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (IVI) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att arbeta 
fram riktlinjer som säkerställer chefens ansvar tydligt beskrivs och som möjliggör kontroll av 
inrapporterade avvikelser. 

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

Expedieras 
- De förtroendevalda revisorerna 
- Personalenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer rT\S> ' Utdragsbestyrkande 
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KS § 5 :21 Dnr. KS 2018/0054 

Rekommendation - Principer för digital samverkan i Stockholms län 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta Storsthlms rekommendation avseende Principer för digital samverkan i Stockholms län, i 
enlighet med förvaltningens tjänsteudåtande, daterat 2018-03-26. 

Sammanfattning 
Storsthlm rekommenderar alla kommuner i Stockholms län att fastställa styrdokumentet 
Principer för digital samverkan. Syftet är att principerna ska beaktas vid upphandling samt vid, 
ny- och vidareutveckling och förvaltning av e-tjänster och system. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:10. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-03-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anta 
Storsthlms rekommendation avseende Principer för digital samverkan i Stockholms län, i 
enlighet med förvaltningens tjänsteudåtande, daterat 2018-03-26. 

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

Expedieras 
- Storsthlm 
- IT-enheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 5:2 2 Dnr. KS 2018/0100 

Medverkan i försöksverksamhet Skärgårdsfonden - samfinansiering 
av skärgårdsprojekt via gemensam ingång till projektmedel 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsätta 250 000 kronor till Skärgårds fonden - samfinansiering av skärgårdsprojekt, som 
avser att värna eller utveckla skärgården i Stockholmsregionen, i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat 2018-03-10. 

2. Uppdra åt Kommundirektören att underteckna samverkansavtalet för Skärgårdsfonden, i 
enlighet med Kommunstyrelsens gällande delegationsordning, p. 5.1. 

3. Uppdra åt Kommundirektören att utse Österåkers kommuns representant i styrgruppen. 

4. Systemet med gemensam finansiering via fonden ska prövas under 2018 - 2019 och 
utvärderas under perioden. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har tidigare ställts sig positiv till att delta i en samverkan av finansiering 
av skärgårdsprojekt, KS § 9:26, Dnr KS 2017/0253, (bilaga). En arbetsgrupp har därefter 
utarbetat riktlinjer för samverkan kring med finansiering i Stockholms skärgård och tagit fram 
ett förslag till samverkansavtal för projektet som kallas Skärgårdsfonden. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:11. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutiåtande daterat 2018-03-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Avsätta 250 000 kronor till Skärgårds fonden - samfinansiering av skärgårdsprojekt, som 
avser att värna eller utveckla skärgården i Stockholmsregionen, i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat 2018-03-10. 
2. Uppdra åt Kommundirektören att underteckna samverkansavtalet för Skärgårdsfonden, i 
enlighet med Kommunstyrelsens gällande delegationsordning, p. 5.1. 
3. Uppdra åt Kommundirektören att utse Österåkers kommuns representant i styrgruppen. 
4. Systemet med gemensam finansiering via fonden ska prövas under 2018 - 2019 och 
utvärderas under perioden. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer , cS^ Utdragsbestyrkande 
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Expedieras 
- Skärgårds fonden 
- Kommundirektören 
- Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 5: 23 Dnr. KS 2018/0084 

Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna riktlinjer för tillgänglighetsbidrag i enighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 
inklusive bilaga. 

Sammanfattning 
I budgeten 2018 avsattes 650 000 kr till bidrag för tillgänglighetsbidrag och miljöbidrag till 
föreningar och organisationer. Riktlinjerna har reviderats och anpassats utifrån nuvarande 
avsatta medel samt med erfarenhet av tidigare bidragsansökningar som beviljades under 2017. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:12. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-03-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att godkänna 
riktlinjer för tillgänglighetsbidrag i enighet med förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilaga. 

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

Expedieras 
- Näringsliv- och utvecklingsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 5:2 4 Dnr. KS 2016/0299 

Svar på motion nr 28/2016 från Marie Wengse (SÖ) och Sven 
Pierre (SÖ) - Motion angående utredning kring behov av särskilt 
stöd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 28/2016 innebärande att Skolnämnden får i uppdrag att genomföra en 
utredning av särskilt stöd i skolan i vilken det också ska framgå hur stödet ser ut i de 
kommunala och fristående skolorna. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-09-19, § 6:13, yrkar motionärerna på en 
skyndsam utredning gällande situationen för de barn som är i behov av särskilt stöd samt kring 
situationen för de grupper och pedagoger där dessa barn har sin ordinarie placering. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:13. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-03-27. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-03-26. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2018-03-06, § 2:8. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att bifalla 
motion nr 28/2016 innebärande att Skolnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning av 
särskilt stöd i skolan i vilken det också ska framgå hur stödet ser ut i de kommunala och 
fristående skolorna. 

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

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 5: 25 Dnr. KS 2017/0051 

Svar på mo tion nr 3/2017 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre 
(SÖ) - Motion om ökad skolnärvaro i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse punkt 1 och 2 i motion nr 3/2017 besvarade med hänvisning till att ett 
samverkansprojekt mellan socialförvaltningen och skolförvaltningen redan påbörjats för att 
främja skolnärvaro och för att förebygga och motverka problematisk skolfrånvaro, anse punkt 
3 besvarad med hänvisning till att produktionsförvaltningen under 2018 kommer att 
centralisera sm elevhälsa samt anse punkt 4 i motion nr 3/2017 besvarad med hänvisning till 
att datumet för föreslagen konferens passerat, men att kunskapsspridning om problematisk 
skolfrånvaro till berörda nämnder och förvaltningar istället sker genom projektgruppen. 

Sammanfattning 
I en motion väckt av Kommunfullmäktige 2017-01-30, § 1:23, föreslår motionärerna, 
sammanfattat i 4 punkter, att Österåkers kommun ska arbeta för att främja skolnärvaro och 
arbeta med den problematiska skolfrånvaron i Österåkers skolor. Ett samarbete mellan 
socialförvaltningen och skolförvaltningen för att arbeta med frågan har redan påbörjats och 
under 2018 kommer ett tvåårigt projekt att starta för att arbeta med elever med problematisk 
frånvaro och för att på lång sikt minska den problematiska frånvaron i Österåkers kommuns 
skolor. Projektgruppen kommer att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:14. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-02-20. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-02-23. 
- Protokollsutdrag från Produktionsstyrelsen sammanträde 2018-02-22 § 2:7. 
- Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-13. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2018-01-30 § 1:6. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-12-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
punkt 1 och 2 i motion nr 3/2017 besvarade med hänvisning till att ett samverkansprojekt 
mellan socialförvaltningen och skolförvaltningen redan påbörjats för att främja skolnärvaro 
och för att förebygga och motverka problematisk skolfrånvaro, anse punkt 3 besvarad med 
hänvisning till att produktionsförvaltningen under 2018 kommer att centralisera sin elevhälsa 
samt anse punkt 4 i motion nr 3/2017 besvarad med hänvisning till att datumet för föreslagen 

forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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konferens passerat, men att kunskapsspridning om problematisk skolfrånvaro till berörda 
nämnder och förvaltningar istället sker genom projektgruppen. 

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

Expedieras 
- Produktionsstyrelsen 
- Skolnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 5:26 Dnr. KS 2017/0334 

Svar på motion nr 21/2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar 
porr-filter på sina datorer 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet svar på motion nr 21/2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina 
datorer återremitteras. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2017-11-20, § 8:6, föreslår motionären att 
kommunen undersöker förekomsten av filter, både i kommunala skolor och i privata, samt 
omgående vidtar åtgärder för att förhindra möjligheter att porrsurfa. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-04-17. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtände daterat 2018-04-16. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:15. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2018-04-10, § 3:4. 
- Skolförvaltningens tjänsteudå tände daterat 2018-03-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet återremitteras. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
återremissyrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att ärendet 
ska återremitteras. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras vid ett senare 
tillfälle röstar ja, den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Produktionsstyrelsen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Om röstnings I i sta 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2018-04-25, § 5:26 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein - Conny S. X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. - Christina F. 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 fonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS §5:27 Dnr. KS 2018/0127 

Återrapportering av uppdrag 28 budget 2018 - Stimulera lärares 
kompetensutveckling att bli behörig i ämnen man nu undervisar i 
utan behörighet 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera Skolnämndens redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag 28 i budget 2018 -
Stimulera lärares kompetensutveckling att bli behörig i ämnen man nu undervisar i utan 
behörighet - till protokollet. 

Sammanfattning 
Återrapportering av uppdrag 28 budget 2018 - Stimulera lärares kompetensutveckling att bli 
behörig i ämnen man nu undervisar i utan behörighet 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-04-23. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:16. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2018-04-10, § 3:5. 
- Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-03-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att notera Skolnämndens redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag 28 i budget 2018 -
Stimulera lärares kompetensutveckling att bli behörig i ämnen man nu undervisar i utan 
behörighet - till protokollet. 

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

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS § 5:28 Dnr. KS 2017/0352 

Ansökan om kommunal borgen på 46,5 mkr att erbjudas som 
säkerhet vid upplåning till Bostadsmoduler Husby 4:22 - från 
Armada Bostäder AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bevilja Armada Bostäder AB (556374-9539) kommunal borgen på 46 500 000 kr att erbjudas 
som säkerhet vid upplåning till bostadsmoduler och att borgensavgift motsvarande 0,35% tas 
ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige 2017-11-20, KF § 8:4. 

Sammanfattning 
Armada Bostäder AB (556374-9539) ansöker om kommunal borgen på 46,5 mkr kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning till bostadsmoduler. Ansökan avser 3 st 
bostadsmodullängor vilka är uppförda på fastigheten: Husby 4:22 (Näsvägen). Armada 
Bostäders ansökan har kompletterats med ytterligare specifikation. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 4:18. 
- Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-12, reviderat 2018-04-04. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att bevilja 
Armada Bostäder AB (556374-9539) kommunal borgen på 46 500 000 kr att erbjudas som 
säkerhet vid upplåning till bostadsmoduler och att borgensavgift motsvarande 0,35% tas ut i 
enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige 2017-11-20, KF § 8:4. 

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

Expedieras 
- Armada Fastighets AB 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS §5:29 Dnr. KS 2018/0039 

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 Kommunstyrelsen under 
perioden 2018-03-13 - 2018-04-17. 

- Protokoll, Storstockholms brandförsvar 2018-02-13. - Beställning till Kommunstyrelsen 
avseende integrationsarbete, 2018-02-08. 
- Protokoll, AB Vårljus, 2017-02-21. 
- Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter, 2018-02-26. 
- Cirkulär 18:11, SKL, Sotningsindex 2018. 2018-03-16. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Getholmens naturreservat, 2018-03-16. 
- Cirkulär 18:10, SKL, Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T, 2018-03-23. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2018-03-13. 
- Remiss, Länsstyrelsen Stockholm, Ansökan om fartbegränsning i Furusundsleden mellan 
Ekholmen och Koholmen, Österåkers kommun, 2018-03-23. 
- Cirkulär 18:14, SKL, Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, 
förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor, 2018-03-26. 
- Rapport, Stockholm vatten och avfall, Skärgårdsrapporten, 2018-03-28. 
- Minnesanteckningar Kommunala pensionärsrådet, 2018-04-03. 
- Inbjudan, Länsstyrelsen Stockholm, inbjudan till Landshövdingen Sven-Erik Österberg, 
2018-04-02. 
- Kallelse, Norrvatten, styrelsesammanträde 2018-04-02. 
- Kallelse, AB Vårljus, Kallelse till årsstämma 2018-05-03. 2018-04-06. 
- Cirkulär 18:15, SKL, Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på 
kommunala anläggningar. 2018-04-06. 
- Årsstämma, Svealands kustvattenvårdsförbund, 2018-04-19, 2018-04-05. 
- Kallelse till extrastämma, Svealands kustvattenvårdsförbund, 2018-04-19, 2018-04-05. 
- Brev, Stockholms läns landsting, Fri kollektivtrafik för ungdomar (gratis sommarlovskort), 
2018-04-09. 
- I nformation, Skogsstyrelsen, information om avverkning i nära anslutning till tä t bebyggelse, 
2018-04-11. 
- Information, Skogsstyrelsen, information om avverkning i nära anslutning till tä t bebyggelse, 
2018-04-11. 
- Kallelse, Stockholmsregionens Försäkring AB, Bolagsstämma 2018-04-18. 
- Sjöräddningssällskapet, Tack till Österåkers kommun. 
Postlista v. 11 — 15/2018. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer (\^2*-^ ~ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS § 5:30 Dnr. KS 2018/0014 

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

Stf. Kommundirektör har 2018-01-26 beviljat bidrag om 5 500 kr till Fredsborgsskolan 
avseende persontransport till Regionfinalen — semifinal i Vi i femman, i enlighet med 
Kommunstyrelsens delegationsordning p 15.5. 

Kommunstyrelsens ordförande har 2018-03-14 utfärdat fullmakt för Kanslichef att företräda 
Österåkers kommun vid årsstämma i AB Vårljus 2018-05-03. 

Kommunstyrelsens ordförande har 2018-03-19 utfärdat fullmakt för Birgitta Johansson, eller 
den som han/hon sätter i sitt ställe att föra talan i domstol avseende överprövning i 
upphandlingsärende kommunikation som tjänst. 

Stf. Kommundirektör har 2018-03-22 beviljat bidrag om 5 500 kr till Fredsborgsskolan 
avseende persontransport till Regionfinalen — semifinal i Vi i femman, i enlighet med 
Kommunstyrelsens delegationsordning p 15.5. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

16, § 16:5). 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS § 5: 31 Dnr. KS 
MHN 2018-460-002 

Delegering av beslutanderätt gällande avfallsdispenser 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna att Anders Ekström, Miljö- och hälsoskyddsenheten, ges delegation att fatta 
beslut i ärenden om dispenser från hämtningen av hushållsavfall och jämförligt avfall enligt 
Avfalls föreskrifter för Österåkers kommun och enligt bilaga 1 till tjänsteudåtandet. 

2. Delegationsärenden ska rapporteras till Kommunstyrelsen en gång per månad. 

3. Delegationen omfattar inte dispenser som utgör myndighetstillsyn enligt miljöbalken inom 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsområde. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens senaste Avfallsföreskrifter ska vissa avfallsdispenser, undantag, som 
tidigare handlades av Roslagsvatten AB numera handläggas av kommunen. Till dess att en 
permanent lösning pä vem i kommunen som ska handlägga och fatta dessa beslut föreslås att 
anställd hos Miljö- och hälsoskyddsenheten ges delegation av Kommunstyrelsen att fatta 
besluten. Dispenser som utgör myndighets tillsyn enligt miljöbalken beslutas som tidigare av 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till miljö- och hälsoskyddsenhetens besluts förslag 
innebärande 
1. Godkänna att Anders Ekström, Miljö- och hälsoskyddsenheten, ges delegation att fatta 
beslut i ärenden om dispenser från hämtningen av hushållsavfall och jämförligt avfall enligt 
Avfallsföreskrifter för Österåkers kommun och enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 
2. Delegationsärenden ska rapporteras till Kommunstyrelsen en gång per månad. 
3. Delegationen omfattar inte dispenser som utgör myndighetstillsyn enligt miljöbalken inom 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsområde. 

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

Expedieras 
- Miljö- och hälsoskyddsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25 

KS § 5 :33 Dnr. KS 2018/0139 

Framtagande av handelspolicy för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en handelspolicy med utgångspunkt i 
Översiktsplan 2040 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslås ge Kommundirektören i uppdrag att ta fram en handelspolicy med 
utgångspunkt i Översiktsplan 2040 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en handelspolicy 
med utgångspunkt i Översiktsplan 2040 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Ivommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


