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Sammanträdesprotolcoll för 
Kommunstyrelsen 

Tid Måndagen den 8 januari 2018, kl. 15.00- 16.23 

Plats Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Närvarande Enligt bifogad närvarolista 
14 fl. <* ^ 0 ^ '»• "> i S «' J 

Utses att justera, § 1:2 Anrf€hristhrc fuiusli jnd (S) 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 
Hans Johalwson (S) § 1:6 

Anslagsbevis § 1:6 justeras i om edelbar anslutning till sammanträdet 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Förvaringsplats för 
protokollet 

2018-01-09 - 2018-01-29 

Kommunstyrelsen 

2018-01-08 

Kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga 

"K; 
Fredrik Zethrasus 

0 Österåker 
Sammantraucsprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-01-08 

KS §1:6 Dnr. KS 2012/0082 

Detaljplan för Skåvsjöhoim - yttrande till Mark och miljödomstol 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar samhällsbyggiiadsförvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till Mark- och miljödomstolen. 

2. Omedelbar jus tering av ärendet 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2017-05-15 detaljplan för Skåvsjöhoim. Beslutet har överklagats 
till Mark- och miljödomstolcn. Länsstyrelsen beslutade 2017-06-19 att inte pröva kommunens 
antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 

Beslutsunderlag 
SamhäHsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlätände daterat 2017-11-20. 

Deltar inte i beslutet 
Michacl Solandcr (Ml') deltar inte i beslutet. 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 

Förslag till beslut 
Michaela Hctcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnads forvalt ningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till Mark- och miljödomstolen. 
2. Omedelbar justering av ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frägar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Metchers (M) yrkande och 
finner att sä är fa llet. 

Expedieras 
- Mark- och miljödomstolcn 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer (V" "> Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för 
Kommunstyrelsen 

0 Österåker 

Tid 

Plats 

Närvarande 

Utses att justera, § 1:2 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Måndagen den 8 januari 2018, kl. 15.00 - 16.23 

Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Enligt bifogad närvarolista 

Hans Johansson (S) 

/ U ' 
Fredrik Zethraeus §§1:1 - 1:5, §§ 1:7- 1:27 

Michaela Fletcher (M) §§ I:! - 1:5, § § 1:7- 1:27 

Hans Johansson (S §§ 1 :1 - 1:5, §§1:7- 1:27 

Anslagsbevis § 1:6 justerades i omedelbar anslutning till sammanträdet 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 2018-01-16 — 2018-02-05 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-01-08 
Förvaringsplats för 
protokollet ^J<ommunkansliet, Ajpeafitrs^t, Åkersberga 

Fredrik Zethraeus 

U Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-01-08 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X 
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. - Hans J. 
M Johan Boström X 
M Hampe Klein X 
L Patrik Ferm X 
C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 
S Anas Abdullah - Jonas J. 
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 
OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 
RP Hans Hellberg X 
MP Jonas Jonsson X 

SS$I 
Övriga närvarande Funktion 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Katarina Freme Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 
Helena Cronberg Kommunikationschef 

Fredrik Nestor Exploateringschef 

Jessica Aoun Fastighetsstrateg 

Anna Anderman Väg- och trafikchef 

Åse Lindblom Samordnare, Väg- och trafikenheten 

Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 

Susan El Hark Politisk sekreterare (L) 

Fredrik Zethraeus Kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-01-08 

p Österåker 

KS § 1:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Nytt ärende 
Nytt ärende Markoptionsavtal Norrtälje Torn kv 7:1 AB blir nummer 22 på dagordningen. 
Nytt ärende Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 28833-17, angående laglighetsprövning 
enligt kommunallagen, avseende Kommunstyrelsens beslut KS § 13 :1 2017-12-11 - 'Upprop och 
fastställande av dagordning"blir nummer 23 på dagordningen. 
Nytt ärende Uppdrag till KS O att utfärda fullmaktför ombud att närvara vid AB Vårljus äga rråd 
2018-01-26 blir nummer 24 på dagord ningen. 

Ärende som utgår 
Ärende 16 Österåkers kommuns medverkan på fastighetsmässan Mipim 2018 utgår. 
Tidigare ärende 17 blir nummer 16, nummer 18 blir nummer 17, osv. 

Komplettering 
Till punkten Redovisning av delegationsbeslut komplettera med Fullmakt för Kommundirektör]an-Olof 
Friman, Österåkers kommun, avseende vissa tjänster i Handelsbanken 2017-12-20. 

Övriga frågor 
Roger Johansson (RP) anmäler övrig fråga om brott och trygghet. 

Justerandes signaturer / Utdragsbestyrkande 

©Österåker 
Sammanti rotokoll för Ko. styrelsen 2018-01 -08 

KS § l:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Hans Johansson (S) ti ll justerare. Protokollet justeras senast 
måndagen den 15 januari 2018, kl. 13.00, kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga. 

Sammanfattning 
Mats Larsson (S) föreslår Hans Johansson (S) till just erare. Protokollet föreslås juster as senast 
måndagen den 15 januari 2018, kl. 13.00, kommunkansliet Alceahuset, Åkersberga. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



p Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-01-08 

KS § 1:3 Dnr. KS 2017/0344 

Förvärv av Berga 6:607 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna av Samhällsbyggnads förvaltningen upprättat köpekontrakt om förvärv av 
fastigheten Berga 6:607 för en köpeskilling ä 1 060 000 kr. 

Protokollsanteckning 
Michaela Fletcher (M) lämnar en protokoUsanteckning 
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag i budgeten för 2017 vilket innebär 
att kommunen av Armada har köpt marken. Således kan Armada ej bygga. 

Reservation 
Mats Larsson (S) lämnar en skriftlig reservation 
Det helägda kommunala fastighetsbolaget Armada fastigheter äger marken, och vi anser det 
bästa är att kommunen fortsätter äga marken och att kommunens fastighetsbolag Armada 
fastigheter ges i uppdrag att bygga en förskola på denna mark. 
Att vårt yrkande skulle strida mot det uppdrag som lades i kommunens budget år 2017 
stämmer inte alls, då uppdrag 50 säger att Kommunstyrelsen får i uppdrag att bygga en 
förskola i Björkhaga med entreprenörer avseende byggnation och drift, uppdraget säger 
ingenting om något specifikt huvudmannaskap i uppdraget, varför kommunens 
fastighetsbolag Armada fastigheter mycket väl kan ges detta uppdrag. 
Mats Larsson (S) 

Sammanfattning 
Armada kommunfastigheter AB äger idag fastigheten Berga 6:607 i Björkhaga, vars 
planbestämmelser medger byggrätt för en förskola. Kommunen föreslås köpa fastigheten. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-12-13, § 1:3. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-11-29. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna av SamhäUsbyggnadsförvaltningen upprättat köpekontrakt om förvärv av 
fastigheten Berga 6:607 för en köpeskilling å 1 060 000 kr. 

Mats Larsson (S) yrkar i första hand avslag på yrkande och i andra hand att ge Armada 
Kommunfastigheter i uppdrag att bygga en förskola på fastigheten Berga 6:607. 

Michael Solander (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Mats Larssons (S) 
yrkanden. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdri :yrkande 

P Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-01-08 

Forts. KS § 1:3 

Propositionsordning I 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Mats Larssons (S) avslagsyrkande och finner 
att så är fallet. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
bifallsyrkande till beslutsförslaget eller enligt Mats Larssons (S) yrkande att ge Armada 
Kommunfastigheter i uppdrag att bygga en förskola på fastigheten Berga 6:607 och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes sigr. V.\ /j O 

/'/) 
Utdragsbestyrkande 



U Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-01-08 

KS § 1:4 Dnr. KS 2017/0151 

Svar på motion nr 9/2017 från Margareta Olin (S) - Ett "Naturum" i 
Skärgårdskommunen Österåker 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 9/2017 innebärande att Kommunstyrelsen uppdras utreda frå gan om 
bildande av ett "Naturum". Utredningen skall speciellt titta på frågorna huvudmannaskap, 
lokalisering och finansiering. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2017-04-24, KF §3:23, föreslår motionären att ett 
"Naturum" inrättas i kommunen i likhet med vad som gjorts på ett trettiotal platser i landet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat äre ndet 2017-12-13, § 1:5. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-12-04. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-11-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bi fall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att bifalla 
motion nr 9/2017 innebärande att Kommunstyrelsen uppdras utreda frågan om bildande av 
ett "Naturum". Utredningen skall speciellt titta på frågorna huvudmannaskap, lokalisering och 
finansiering. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer J^ Utdragsbestyrkande 

Sammant. rotokoll för Ko .styrelsen 2018-01 -( 

O Österåker 

KS §1:5 Dnr. KS 2017/0279 

Svar på medborgarförslag nr 21/2017 - Rondellutsmyckning med 
historisk trafikanknytning 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 21/2017 besvarat med hänvisning till att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att beakta möjligheten med att utsmycka en 
cirkulationsplats eller annan lämplig plats, vid ny- eller ombyggnationer av dessa. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 25 september 2017, föreslås 
att Samhällsbyggnadsförvaltningen far i uppdrag att ombesörja rondellutsmyckning med 
historisk trafikanknytning, innebärande utplacering av monument i en av kommunens 
cirkulationsplatser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-12-13, § 1:6. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-12-05. 
- SamhäUsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-11-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande anse 
medborgarförslag nr 21/2017 besvarat med hänvisning till att Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kommer att beakta möjligheten med att utsmycka en cirkulationsplats eller annan lämplig 
plats, vid ny- eller ombyggnationer av dessa. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer y| Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-01-08 

KS § 1:7 Dnr. KS 2017/0189 

Beslut om att inte upplåta kommunal mark till cirkusar och liknande 
som förevisar icke domesticerade djur 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Upplåtelse av kommunal mark till cirkusar och liknande som förevisar djur får endast ske till 
cirkusar och liknande som enbart förevisar domesticerade djur. 

Sammanfattning 
Detta udåtande innehåller förslag till beslut om att kommunen inte ska upplåta mark till 
cirkusar eller liknande som förevisar icke domesticerade djur. Samhällsbyggnads förvaltningen 
har också för avsikt att arbeta fram förslag till riktlinjer för markupplåtelser, som också ska 
innehålla regler för cirkusar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-12-13, § 1:8. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-12-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
upplåtelse av kommunal mark till cirkusar och liknande som förevisar djur får endast ske till 
cirkusar och liknande som enbart förevisar domesticerade djur. 

Michael Solander (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Michaela Fletchers (M) 
yrkande. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer jj^> Utdrag. rkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-01-1 

0 Österåker 

KS §1:8 Dnr. KS 2017/0096 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2017 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med november månad en posit iv budgetawikelse 
om 13 626 tkr, varav 10 015 tkr återfinns inom samhällsbyggnads förvaltningens delar. 
Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 5 160 tkr varav 3 780 tkr återfinns 
inom samhällsbyggnads förvaltningens delar. 

Investerinesredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen 
om 19 462 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-12-18. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-12-13, § 1:3. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M ) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2017 noteras till p rotokollet. 

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

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

Justerandes sign. <NfÄ Utdragsbestyrkande asl—--n 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-01-08 

KS §1:9 Dnr. KS 2017/0096 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november20l7 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2017 noteras ti ll protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. t ill och med november måna d visar en 
budgetavvikelse om -554 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en negativ avvikelse om -200 tkr 
mot budget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 20 17-12-18. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-12-13, § 1:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M ) yrkar b ifall ti ll Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2017 noteras ti ll protokollet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande om 
bifall till beslutsförslaget och finner att så är fall et. 

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitets enheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer ,j Utdragsbestyrkande 

P Österåker 
Sammant protokoll för Ko styrelsen 2018-01-08 

KS § 1:10 Dnr. KS 2017/0096 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november20l7 

Kommunstyrelsens beslut 

Budgetuppföljning för Österåkers kommun p er november månad 2017 godkänns. 

Sammanfattning 
I enlighet med fasts tällda rutiner för ekonomiska uppf öljningar ska kommunstyrelsens kontor 
redovisa bokslutsprognos per 2017-12-31 för Österåkers komm un. Kommunens finansiella 
mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2017 görs under året. Fokus ska läggas 
på en säkrare prognos och analys samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt 
upprätthålla en god ekonomisk hushållning. 
Resultatbudgeten för 2017 uppgår till 4 1 Mkr. Bokslutsprognosen per oktober månad visar en 
positiv avvikelse om 115 Mkr jämfört med budget 2017 . 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-12-21. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-12-13, § 1:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att budgetuppföljning för Österåkers kommun per november månad 2017 godkänns. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitet senheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



P Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-01-08 

KS §1:11 Dnr. KS 2017/0226 

Ansökan kommunal borgen Österåkersvatten AB 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bevilja Österåkersvatten AB borgen för upptagande av nya lån på 4 4 000 000 kr enligt 
fastställd budget för 2017. 

2. Borgensavgift tas ut enligt beslut i Kommunfullmäktige KF 9:4 år 2016. 

Sammanfattning 
Österåkersvatten AB har enligt fastställd budget för 2017 beslutat om investeringar på 143,3 
mkr inom affärsområde VA. 
För att kunna utföra projektering och byggnation av VA-anläggningar i Österåkers kommun 
enligt fastställd verksamhetsplan för 2017 behöver investeringarna finansieras med upptagande 
av nya lån på 44 000 000 kr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-12-13, § 1:6. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-11-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall t ill planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
1. Bevilja Österåkersvatten AB borgen för upptagande a v nya lån på 44 000 000 kr enligt 
fastställd budget för 2017. 
2. Borgensavgift tas ut enligt beslut i Kommunfullmäktige KF 9:4 år 2016. 

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

Expedieras 
- Österåkersvatten AB 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer i/x Utdra yrkande 

0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-01-08 

KS §1:12 Dnr. KS 2017/0367 

Revidering av riktlinjer för intern kontroll 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa bilagda reviderade riktlinjer för intern kontroll i Österåkers kommun. 

2. Redaktionell ändring i bilagan under rubriken Nämndens arbete med uppföljning av 
internkontrollarbetetunder Ny formulering innebärande att verksamhetsplan ska ändras till 
verksamhetsberättelse. 

Sammanfattning 
Riktlinjer för intern kontroll fastställdes av Kommunstyrelsen 2015. Nu förelagda revidering 
innebär en anpassning av tidplan för att upprättande av nya internkontrollplaner ska kunna 
samordnas med upprättande av budget och att uppföljning av år ets internkontrollplaner ska 
kunna samordnas med bokslut. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-12-13, § 1:7. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-11-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M ) yrkar bif all till arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Fastställa bilagda reviderade riktlinjer för intern kontroll i Österåkers kommun. 
2. Redaktionell ändring i bilagan under rubriken Nämndens arbete med uppföljning av 
internkontrollarbetet, under Ny formulering innebärande att verksamhetsplan ska ändras til l 
verksamhetsberättelse. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes sigr\ • / Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammancrädesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-01-08 

KS § 1:13 Dnr. KS 2017/0336 

Val av ledamöter ti ll de kommunala råden för perioden 2018-01-01 
-2018-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen utser ordförande och ledamöter till de kommunala råden för ett år under 
perioden 2018-01-01 -2018-12-31. 

2. Kommunstyrelsen utser ordförande och ledamöter till de kommunala råden enligt följande: 

N äringslivsrådet: 
- Michaela Fletcher (M), ordförande. 
- Mathias Lindow (L), l:e vice ordförande. 
- Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 

Pensionärsrådet: 
- Mikael Ottosson (KD), ordförande. 
- Lennart Janefalk (ÖP), ledamot. 
- Per Albinsson (C), ledamot. 
- Margareta Gustafsson (S), ledamot. 

Skärgårdsrådet: 
- Mathias Lindow (L), ordförande. 
- Sven Hugosson (L), personlig ersättare för Mathias Lindow (L). 
- Christina Funhammar (M), ledamot. 
- Kenneth Johansson (MP), ledamot. 
-Joakim Ekelund (C), ledamot 

Miljö- och klimatråd: 
- Michaela Haga (C), ordförande. 
- Conny Söderström (M), ledamot. 
- Ann-Christine Furustrand (S), ledamot. 
- Bert Niska (ÖP), ledamot. 

Tillgänglighetsrådet: 
- Monica Kjellman (L), ordförande. 
- Mats Nordahl (C), ledamot. 
- Lennart Jane falk (ÖP), ledamot. 
- Eva Börjesson Nordin (S), ledamot. 

Trygg i Österåker: 
- Michaela Fletcher (M), ordförande. 
- Mathias Lindow (L), l:e vice ordförande. 
- Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 
Forts. 

Justerandes signaturer U Utdragsbestyrkande 
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Bam- och ungdomsrådet: 
- Jeanette Widen (M), ordförande. 
- Vakant (S), ledamot. 
- Sofia Almgren (L), ledamot. 

Idrotts- och friluftsråd: 
- Michaela Fletcher (M), ordförande. 
- Mathias Lindow (L), 1 :e vice ordförande. 
- Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 

Integrationsrådet: 
Val till integrationsrådet bordläggs. 

Reservation 
Roger Johansson (RP) lämnar en skriftlig reservation 
Jag reserverar mig mot beslutsförslaget. 
Råden föreslås få följande sammanfattning: 
M 6 platser 
L 8, 
C 5, 
KD 1, 
ÖP 4, 
S 8, 
MP 1, 
Roslagspartiet är kommunens tredje största parti men får i förslaget ingen plats i något av 
råden. 
Jag anser inte att råden föreslås tillsättas på demokratiska och kvalifikationsmässiga grunder. 
Roger Johansson (RP) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse ordförande och ledamöter till kommunala råden för ett år under 
perioden 2018-01-01 -2018-12-31. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-12-13, § 1:10. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-11-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) redogör för förslagen till ordförande och ledamöter till de kommunala 
råden. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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O Österåker 

Forts. KS § 1:13 

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

Expedieras 
- Ordförande i respektive rådgivande organ 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ji Utdra .yrkande 
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KS § 1:14 Dnr. KS 2017/0349 

Öppna föreläsningar för invånarna i Österåkers kommun med 
anledning av #metoo-uppropet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge Kommunstyrelsens kontot/Trygg i Österåker i uppdrag att tillsammans med 
Skolförvaltningen samt Kultur- och Fritidsförvaltningen att anordna en öppen utbildningsdag 
våren 2018 -fotkommunens invånare med temat sexuella trakasserier och ofredanden. 

2. Kostnaden för dagen ska belasta Kommunstyrelsens ordinarie budgetram för 2018. 

Sammanfattning 
Med stöd av #metoo-kampanjen har omfattningen av sexuella trakasser ier i vårt samhälle 
synliggjorts. För att lyfta frågans betydelse och möjliggöra en långsiktig förbättring ges ett 
uppdrag att anordna en utbildningsdag för Österåkers invånare under våren 2018. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-12-13, § 1:11. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-11-30. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Ge Kommunstyrelsens kontor/Trygg i Österåker i uppdrag att tillsammans med 
Skolförvaltningen samt Kultur- och Fritidsförvaltningen att anordna en öppen utbildningsdag 
våren 2018 föl-kommunens invånare med temat sexuella trakasserier och ofredanden. 
2. Kostnaden för dagen ska belast a Kommunstyrelsens ordinarie budgetram för 2018. 

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

Expedieras 
- Trygg i Österåker 
- Kommunkansliet 

Justerandes sigtu Utdragsbestyrkande //» 
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KS § 1:15 Dnr. KS 2017/0348 

Projektledning och genomförande av idrottsgala samt invigning av 
friidrottsarenan och bolltält mm 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till Kommunstyrelsens kontor att teckna avtal för projektledning och 
genomförande av idrottsgala samt invigning av friidrottsarena och bolltält samt ett antal 
ytterligare anläggningar. 

2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens budgetram 2018. 

Röstförklaring 
Michaela Fletcher (M) lämnar en röstförklaring 
Kommunens tjänstemän på Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelsens kontor 
har anställts utifrån kompetens och kvalifikationer, det har ej ingått att projekdeda invigningar 
eller galor. Alliansens föreslår att anlita projekdedning för detta evenemang för att få en 
professionell första idrottsgala i Österåker. 
Michaela Fletcher (M) 

Sammanfattning 
Österåkers kommun avser att anlita projekdedare med uppdraget att projekdeda och 
genomföra dels anordning av en idrottsgala och dels invigning av friidrottsarena, bolltält samt 
ett antal ytterligare anläggningar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-12-13, § 1:12. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-12-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Uppdra till Kommunstyrelsens kontor att teckna avtal för projekdedning och 
genomförande av idrottsgala samt invigning av friidrottsarena och bolltält samt ett antal 
ytterligare anläggningar. 
2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens budgetram 2018. 

Mats Larsson (S) yrkar i första hand avslag på liggande förslag och i andra hand följande 
1. Uppdra till Kommunstyrelsens kontor att i samarbete med Kultur- och fritidsnämndens 
förvaltning genomför och anordna en idrottsgala och dels invigning av friidrottsarena, bolltält 
samt ett antal ytterligare anläggningar. 
2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens budgetram 2018. 

Michael Solander (MP) biträder Mats Larssons (S) yrkande. 
Forts. 

Justerandes signaturer itl Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning I 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Mats Larssons (S) avslagsyrkande och finner 
att så är fallet. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande eller enligt Mats Larssons (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:16 Dnr. KS 2016/0037 

Om- och tillbyggnad Skärgårdsstadsskolan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att beställa av Armada Kommunfastigheter AB 
om-och nybyggnation genom tilläggshyresavtal på 2,7 mkr/år i enlighet med förvaltningens 
tjänsteudåtande 2017-12-05. 

2. Hyresökningen finansieras genom lokalpengen från 2019 och framåt. 

3. Ge Samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Armada 
Kommunfastigheter AB ta fram förslag på förbättrad utemiljö och trafiksituation samt 
återkomma med förslag. 

Sammanfattning 
Beställning till Armada Kommunfastigheter AB för genomförande av om- och 
tillbyggnationen av Skärgårdsstadsskolan samt att ta fram förslag på förbättrad utemiljö och 
trafiksituation. Skolan har idag brist på klassrum, grupprum och personalutrymmen samt 
saknar en dedikerad matsal. En om-och tillbyggnad av skolan möjliggörs i och med att den nya 
idrottshallen och den befintlig gymnastiksal blir disponibel. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-12-13, § 1:14. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-12-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att beställa av Armada Kommunfastigheter AB 
om-och nybyggnation genom tilläggshyresavtal på 2,7 mkr/år i enlighet med förvaltningens 
tjänsteudåtande 2017-12-05. 
2. Hyresökningen finansieras genom lokalpengen från 2019 och framåt. 
3. Ge Samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Armada 
Kommunfastigheter AB ta fram för slag på förbättrad utemiljö och trafiksituation samt 
återkomma med förslag. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer fid Utdrag /rkande b 
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KS §1:17 Dnr. KS 2017/0332 

Byte av kylsystem och kylrör i ishallen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Genom Samhällsbyggnadsförvaltningen beställa av Armada Kommunfastigheter AB byte av 
kylsystem samt kylrör i ishall A och B, till en hyreskostnad på maximalt 420 000 kr/år. 

2. Kommunstyrelsen konstaterar att finansieringen av t illäggshyresavtalet ryms inom 
Produktionsstyrelsens budgetram för år 2018 och framöver. 

Sammanfattning 
Kylrör i ishallen har nått sin livslängd och behöver bytas ut. I samband med ett utbyte har 
möjligheterna för att byta köldbärare och få ett mer effektivt system utretts. Utredningen kom 
fram till att ett byte av kylsystem ger en högre nyttjandegrad till l ägre kostnad, minskar 
driftkostnaderna, är bättre ur miljöhänseende samt återbetalar sig inom 10 år. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-12-13, § 1:15. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-12-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M ) yrkar bifa ll till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Genom Samhällsbyggnads förvaltningen beställa av Armada Kommunfastigheter AB byte av 
kylsystem samt kylrör i ishall A och B, till en hyreskostnad på maximalt 420 000 kr/år. 
2. Kommunstyrelsen konstaterar att finansieringen av tilläggshyresavtalet ryms inom 
Produktionsstyrelsens budgetram för år 2018 och framöver. 

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

Expedieras 
- Kultur och Fritidsförvaltningen 
- Produktions förvaltningen 
- Armada Kommunfastigheter AB 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 

Justerandes sign, Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:18 Dnr. KS 2017/0358 

Arvoden och ersättningar i samband med det allmänna valet 2018 
och val till Europaparlamentet 2019 för valnämndens ledamöter 
och ersättare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Valnämndens ledamöter/ersättare som tjänstgör vid den ambulerande röstmottagningen 
erhåller arvode motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 

2. Närvarande valnämndsledamot/ersättare ersätts på valdagen fram till kl. 24.00 med 
motsvarande sammanträdes tid överstigande 1 h. Därefter ersätts närvarande 
valnämndsledamot/ersättare med ytterligare sammanträdestid överstigande 1 h. 

3. Valnämndsledamot/ersättare som på måndagen efter valdagen biträder vid leverans av 
valsedlarna till Länsstyrelsen ersätts med motsvarande sammanträdestid understigande 1 h. 

4. Valnämndsledamot/ersättare som tjänstgör i samband med den preliminära rösträkningen 
(den s.k. onsdags räkningen) ersätts med motsvarande sammanträdes tid överstigande 1 h. 

5. I det fall den preliminära rösträkningen (den s.k. onsdagsräkningen) fortsätter pä torsdagen 
ersätts tjänstgörande valnämndsledamot/ersättare med motsvarande sammanträdestid 
överstigande 1 h. 

6. Valnämndsledamot/ersättare som biträder vid leverans av valsedlarna till Länsstyrelsen på 
onsdagen, och vid ett eventuellt behov på torsdagen, ersätts med motsvarande 
sammanträdestid understigande 1 h. 

7. Reseersättning erhålls endast om avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad till 
vallokal är minst 6 km. 

8. Valnämndsledamot/ersättare som deltar på utbildning inför det allmänna valet 2018 ersätts 
med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 

9. Valnämndsledamot/ersättare som deltar på utbildning inför val till Europaparlamentet 2019 
ersätts med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 

10. Finansieringen för det allmänna valet 2018 sker inom Valnämndens ram och för val till 
Europaparlamentet 2019 beaktas finansieringen i budgeten för 2019. 

Forts. 
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Sammanfattning 
Kommunkansliet har inför det allmänna valet 2018 och val till Europaparlamentet 2019 
arbetat fram förslag på arvoden och ersättningar för valnämndens ledamöter och ersättare. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-12-20. 
- Protokollsutdrag från Valnämndens sammanträde 2017-12-13, § 3:10. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2017-11-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Valnämndens ledamöter/ersättare som tjänstgör vid den ambulerande röstmottagningen 
erhåller arvode motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 
2. Närvarande valnämndsledamot/ersättare ersätts på valdagen fram till kl. 24.00 med 
motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. Därefter ersätts närvarande 
valnämndsledamot/ersättare med ytterligare sammanträdes tid överstigande 1 h. 
3. Valnämndsledamot/ersättare som på måndagen efter valdagen biträder vid leverans av 
valsedlarna till Länsstyrelsen ersätts med motsvarande sammanträdestid understigande 1 h. 
4. Valnämndsledamot/ersättare som tjänstgör i samband med den preliminära rösträkningen 
(den s.k. onsdags räkningen) ersätts med motsvarande sammanträdes tid överstigande 1 h. 
5.1 det fall den preliminära rösträkningen (den s.k. onsdagsräkningen) fortsätter pä torsdagen 
ersätts tjänstgörande valnämndsledamot/ersättare med motsvarande sammanträdestid 
överstigande 1 h. 
6. Valnämndsledamot/ersättare som biträder vid leverans av valsedlarna till Länsstyrelsen på 
onsdagen, och vid ett eventuellt behov på torsdagen, ersätts med motsvarande 
sammanträdestid understigande 1 h. 
7. Reseersättning erhålls endast om avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad till 
vallokal är minst 6 km. 
8. Valnämndsledamot/ersättare som deltar på utbildning inför det allmänna valet 2018 ersätts 
med motsvarande sammanträdes tid överstigande 1 h. 
9. Valnämndsledamot/ersättare som deltar på utbildning inför val till Europaparlamentet 2019 
ersätts med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 
10. Finansieringen för det allmänna valet 2018 sker inom Valnämndens ram och för val till 
Europaparlamentet 2019 beaktas finansieringen i budgeten för 2019. 

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

Expedieras 
- Valnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:19 Dnr. KS 2017/0340 

Uppföljning av effekter av politiska satsningar i förskola och skola 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommundirektören får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp bestående av 
Kommundirektören, Skoldirektör, Produktionschef, samt Budget- och kvalitetschef för att 
följa upp att berörda dokument, bl.a. "Styrmodellprinciper för beställare- och 
utförarorganisationen" och den av Kommunfullmäktiges antagits modellen för "Mål och 
resultatstyrning", efterlevs. 

2. Återrapportering till Kommunstyrelsen ska ske senast tillsammans med månadsuppföljning 
per juni 2018. Arbetsgruppen ska i första hand fokusera på förskole- och skolverksamheten. 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
Om man läser rapporten från PWC så är det svårt att komma ifrån att den är en starkt kritisk 
till mycket i skolverksamheten. 
Men om man försöker bena upp kritiken så hittar man ett saker. 
- Till att börja med så anser man att det är alldeles för tidigt att bedöma hur dom satsningar 
som gjorts slagit ut 
- En återkommande kritik är att det finns är en otydlighet för vad den politiska ledningen 
förväntar sej ska uppnås med de olika satsningarna 
- Man ifrågasätter också, anser jag, den organisation vi har med beställar/utförar modellen 
som i sej skapar mycket av otydlighet och kommunikationsbrister man pekar på. 
MP tror att vi måste i grunden måste ifrågasätta modellen med en Produktionsstyrelse och 
beställarnämnder. 
Men en början är att som beslutsförslaget föreslår, utreda om vi gör som vi har bestämt att vi 
ska göra. 
MP återkommer mer i detalj hur vi tror att skolverksamheten bäst kan organiseras i framtiden. 
Michael Solander (MP) 

Mats Larsson (S) bi träder Michael Solanders (MP) särskilda yttrande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i budget 2017 gett i uppdraget att Skolnämnden utvärdera effekter av 
politiska satsningar i förskola och skola de senaste tre åren. PWC har bistått skolförvaltningen 
i uppdraget. En slutsats i PWCs rapport är att det med tanke på tidsaspekten är osannolikt att 
ökade resurser under perioden redan haft effekt på resultaten. PWC lyfter även fram 
utvecklingsområden för att säkerställa effekter av politiska satsningar i framtiden. Utvärdering 
av skolsatsningar med åtgärdsplan bifogas. 

Forts. 
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Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-12-20. 
- Brev - Utvärdering av skolsatsningar, undertecknad av Kommunstyrelsens ordförande och 
Skolnämndens ordförande 2017-12-18. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2017-12-12, § 9:9. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-11-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Kommundirektören får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp bestående av 
Kommundirektören, Skoldirektör, Produktionschef, samt Budget- och kvalitetschef för att 
följa upp att berörda dokument, bl.a. "Styrmodellprinciper för beställare- och 
utförarorganisationen" och den av Kommunfullmäktiges antagits modellen för "Mål och 
resultatstyrning", efterlevs. 
2. Återrapportering till Kommunstyrelsen ska ske senast tillsammans med månadsuppföljning 
per juni 2018. Arbetsgruppen ska i första hand fokusera på förskole- och skolverksamheten. 

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

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Kommundirektören 
- Kommunkansliet 

Justerandes sign ^ Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-01 -08 

KS §1:20 Dnr. KS 2017/0364 

Attestförteckningar avseende Kommunfullmäktige samt 
Kommunstyrelsen 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utbetalningar exkl. hyreskostnader som överstiger 5 basbelopp ska granskas av enhetschef 
och attesteras av respektive förvaltningschef (Basbelopp för 2018 är 45 500 kr och 5 
basbelopp blir 227 500 kr). 

2. Godkänna generell attesträtt för kommundirektör, ekonomichef, budget- och kvalitetschef 
och redovisningschef. 

3. Bemyndiga kommundirektör att utse beslutsattestanter under året. 

4. Bemyndiga samhällsbyggnadschef att utse beslutsattestanter under året inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningens delar. 

5. Godkänna generell attesträtt för kommunstyrelsens controller inom Kommunfullmäktiges 
och Kommunstyrelsens verksamhetsområde som omfattas av bilaga 1 och 2. 

6. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunfullmäktige, i enligt med detta 
tjänsteutlåtande daterat 2017-12-19, bilaga 1. 

7. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunstyrelsen, i enligt med detta 
tjänsteutlåtande daterat 2017-12-19, bilaga 2. 

8. Redaktionell ändring i bilaga 1 innebärande att Lennart Elg ersätter Hermans Strid. 

Sammanfattning 
I enlighet med attest- och utanordningsreglementet skall respektive nämnd/styrelse utse 
beslutsattestanter och ersättare för olika ansvarskoder inom respektive verksamhetsområde för 
2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-12-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Utbetalningar exkl. hyreskostnader som överstiger 5 basbelopp ska granskas av enhetschef 
och attesteras av respektive förvaltningschef (Basbelopp för 2018 är 45 500 kr och 5 
basbelopp blir 227 500 kr). 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

0 Österåker 
Sammantr. .-otokoll för Koi styrelsen 2018-01 -08 

Forts. KS § 1:20 

2. Godkänna generell attesträtt för kommundirektör, ekonomichef, budget- och kvalitetschef 
och redovisningschef. 
3. Bemyndiga kommundirektör att utse beslutsattestanter under året. 
4. Bemyndiga samhällsbyggnadschef att utse beslutsattestanter under året inom 
Samhällsbyggnads förvaltningens delar. 
5. Godkänna generell attesträtt för kommunstyrelsens controller inom Kommunfullmäktiges 
och Kommunstyrelsens verksamhetsområde som omfattas av bilaga 1 och 2. 
6. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunfullmäktige, i enligt med detta 
tjänsteudåtande daterat 2017-12-19, bilaga 1. 
7. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunstyrelsen, i enligt med detta 
tjänsteutlåtande daterat 2017-12-19, bilaga 2. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring i bilaga 1 innebärande att Lennart Elg 
ersätter Herman Strid. 

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

Expedieras 
- Utsedda attestanter 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



P Österåker 
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KS § 1:21 Dnr. KS 2017/0371 

Markoptionsavtal Norrtälje Torn kv 7:1 AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreslaget markoptionsavtal och ger 
Samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att teckna det markoptionsavtalet, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Förvaltningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen 2017-02-13 att upprätta en detaljplan för 
Östra Kanalstaden etapp 2.1 planuppdraget finns även ett uppdrag att utreda förutsättningar 
för bostäder utmed kanalen. Förval tningen vill träffa ett markoptionsavtal med Norrtälje torn 
kv 7:1 AB för att ge dem rätten att dels d riva ett projekt på komm uns mark samt en ensamrätt 
att förhandla med kommunen om ett förvärv alternativt tomträttsu pplåtelse när detaljplanen 
vinner laga kraft. 
Optionen gäller i två år men kan därefter förlä ngas om parterna är överens om det. För 
idrottshallen samt område för idrottsändamål gäller att kommunen har rätt att säga upp 
optionen om kommunen anser att kommunen behöver antingen själva ta över projektet 
alternativt utse annan part. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-12-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar b ifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Kommunstyrelsen godkänner föreslaget markoptionsavtal och ger 
Samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att teckna det markoptionsavtalet, bilaga 1. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enl igt Michaela Fletchers (M) y rkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

justerandes signaturer / / Utdra^ cyrkande Jt 

0 Österåker 
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KS §1:22 Dnr. KS 2017/0383 

Yttrande till Förvaltningsrätten i S tockholm, i mål 28833-17, 
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, avseende 
Kommunstyrelsens beslut KS § 13:1 2017-12-1 I - "Upprop och 
fastställande av dagordning" 

Kommunstyrelsens beslut 

Till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål 28833-17, överlämna yttrande i enlighet med 
förvaltningens tjänsteudåtande (Dnr KS 2017/0383) inklus ive bilagor KS 2017/0383, daterat 
2018-01-02, innebärande att Österåkers kommun bestrider överklagandet och hemställer att 
det avslås. 

Särskilt yttrande 
Mats Larsson (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi tycker inte att yttrandet stämmer med händelseförloppet. 
Mats Larsson (S) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Österåker fattade 2017-12-11 beslut om fastställande av dagordning, KS § 
13:1 2017-12-11 - "Upprop och fastställande av dagordning". 
Kommunstyrelsens beslut har därefter överklagats till Förvaltningsrätten i Stockholm (Mål 
28833-17), som förelagt Österåkers kommun att inkomma med yttrande, senast 2018-01-17. 
Då grund för överklagande saknas föreslår förva ltningen att överklagandet bestrides och 
hemställer till Förvaltningsrätten att överklagandet ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-01-02, rev. 2018-01-08. 

Deltar inte i beslutet 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M ) yrkar bi fall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål 28833-17, överlämna yttrande i enlighet med 
förvaltningens tjänsteudåtande (Dnr KS 2017/0383) inklusive bilagor KS 2017/0383, daterat 
2018-01-02, innebärande att Österåkers kommun bestrider överklagandet och hemställer att 
det avslås. 

Forts. 

Justerandes sign. .* Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-01-08 

Forts. KS § 1:22 

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

Expedieras 
- Förvaltningsrätten i Stockholm 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer /f> Utdragsbestyrkande 
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O Österåker 

KS §1:23 Dnr. KS 2018/0014 

Uppdrag till Kommunstyrelsen ordförande att utfärda fullmakt för 
ombud att närvara vid AB Vårljus ägarråd 2018-01 -26 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att utfärda fullmakt för ombud att närvara vid 
AB Vårljus ägarråd 2018-01-26. 

Sammanfattning 
Den 26 januari 2018 är det ägarråd för AB Vårljus och förslaget är att Kommunstyrelsens 
ordförande får uppdrag att utfärda fullmakt för ombud att närvara vid ägarrådet. Fullmakten 
ska redovisas för Kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att utfärda 
fullmakt för ombud att närvara vid AB Vårljus ägarråd 2018-01-26. 

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

Expedieras 
- Kommunstyrelsens ordförande 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer jUtdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammancrädesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-01-08 

KS §1:24 Dnr. KS 2017/0060 

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt 
redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos 
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet. 
Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2017-12-06 - 2017-12-20. 

- Protokoll, Armada Stenhagen AB, 2017-11-21. 
- Protokoll, Österåkers stadsnät AB, 2017-11-21. 
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2017-11-21. 
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter AB, 2017-11-21. 
- Protokoll, Sågra Fastighets AB, 2017-11-21. 
- Protokoll, Tunadotter AB, 2017-11-21. 
- Protokoll, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2017-11-21. 
- Protokoll, AB Åkers Kanal, 2017-11-21. 
- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2017-11-21. 
- Protokoll, Armada Kanalfastigheter AB, 2017-11-21. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2017-11-21. 
- Protokoll, Armada Mellansjö AB, 2017-11-21. 
- Protokoll, Armada Projektfastigheter AB, 2017-11-21. 
- Protokoll, Storstockholms brandförsvar. 2017-11-28 
- Missiv, Migrationsverket, Delutbetalning av statlig ersättning ska minska kommunemas 
ersättningsanspråk, 2017-12-01. 
- Remiss, Kulturdepartementet, Remiss av betänkandet Nästa steg? Del 2 - Förslag för en 
stärkt minoritetspolitik. 2017-12-06. 
- Cirkulär 17:62, SKL, Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna fr.om. 2018. 2017-
12-07. 
- Remiss, Näringsdepartementet. Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena 
och energieffektiva vägtransportfordon. 2017-12-08. 
- Inbjudan, MSB, Inbjudan till seminarium om elektromagnetiska hot. 2017-12-11. 
- Information, Storsthlm, Samverkansrutiner kring neuropsykiatriska utredningar. 2017-12-12. 
- Cirkulär 17:41, SKL, Arbetsdomstolens dom 2017 nr 47 om avsked av rektor som brutit mot 
interna regelverk m.m. 2017-12-12. 
- Cirkulär 17:64, SKL, Omsorgsprisindex. 2017-12-12. 
- Cirkulär 17:65, SKL, Arbetsdomstolens dom 2017 nr 61, fråga om anhörig med fullmakt att 
företräda brukare omfattas av arbetsgivares utredningsskyldighet avseende trakasserier enligt 2 
kap 3 § diskrimineringslagen. 2017-12-12. 
- Protokollsutdrag, Skolnämndens sammanträde 2017-12-12, § 9:7, Auktorisation av utförare 
för svenska som invandrare. 
- Rapport, Public Partners, Österåker 2021 - På väg mot Sveriges effektivaste kommun och 
nominerad till Årets kvalitetskommun. 2017-12-13. 

Forts. 

justerandes signaturer J/j Utdrag .yrkande 

O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-01-08 

Forts. KS § 1:24 

- Missiv, Migrationsverket, 390 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna kvar i 
kommunen betalas ut i december 2017. 2017-12-14. 
- Information. Naturvårdsverket. Information om Naturvårdsverkets kommande begäran om 
information om kommunens tillsyn enligt miljöbalken. 2017-12-18. 
- Meddelande, Försvarsmakten, Distribution av information rörande riksintressen för 
totalförsvarets militära del. 2017-12-19. 
- Inbjudan, SKL, Seminariedag för förtroendevalda politiker om merborgardialog kring 
inkludering och integration 2018-02-01. 2017-12-20 

Postlista v. 49 och 50/2017 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signa ^ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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KS § 1:25 Dnr. KS 2017/0056 

Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller 
tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2015-12-
16, §16:5). 
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. 

- Kommundirektören har beslutat om udandsresa till MiTE 2018-konferensen på Irland för en 
person på IT-enheten under perioden 18-21 januari 2018 i enlighet med Kommunstyrelsens 
delegationsordning punkten 9.32. 

- Sammanställning över anställningsbeslut inom Österåkers kommun under perioden 2016-01-
01 — 2016-12-31 av personalchefen. 

- Sammanställning över anställningsbeslut inom Österåkers kommun under perioden 2017-04-
01 - 2017-06-30 av personalchefen. 

- Kommunstyrelsens ordförande har 2017-12-20 utfärdat Fullmakt för Kommundirektör Jan-
Olof Friman, Österåkers kommun, avseende vissa tjänster i Flandelsbanken 2017-12-20 i 
enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning p. 15.1, Brådskande delegation. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkaride 

P Österåker 
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KS §1:26 Dnr. KS 2017/0156 

Kommundirektören informerar 

- Redovisning av Vårljus/Public Partners rapport — Österåker 2021 — På väg mot Sveriges 
effektivaste kommun och nominerad till Årets kvalitetskommun. 

- Redogörelse utifrån fråga ställd vid tidigare sammanträde i Kommunstyrelsen avseende 
tiggeri vid Åkersberga centrum. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Vj Utdragsbestyrkande 



©Österåker 
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KS §1:27 Dnr. KS 2017/0080 

Övrig fråga 

Roger Johansson (RP) anmäler frågor om brott och trygghet. 
Svar: Polisens och åklagarens arbete försvåras av bland annat social medier, vittnespåverkan, 
ryktesspridning mm. Trygg i Österåker och Polisen i Österåker träffas med jämn a mellanrum 
för att utbyta information om vad som sker i Österåkers kommun. 

Mer information om hur Polisen driver sitt arbete finns i länkarna nedan. 

https: / / polisen, se /U tsatt-for-brott /Efter-polisanmalan / Film-Efter-polisanmalan / 

https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Efter-polisanmalan/Brottsutredning-inleds—atal-vacks/ 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdräv -tyrkande 


