
Oö?*°råker^ ̂  
Sammanträdesprotokoll för 
Kommunstyrelsen 

Tid 

Plats 

Måndagen den 12 febr uari 2018, kl. 09.30- 11.30 
Ajournering kl. 11.06 - II .20 
Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Närvarande Enligt bifogad närvarolista 

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

Sekreterare 
Fredrik Zethraeus § 2:9 

Ordförande 

Justerande 

Michaela Fletcher (M) § 2:9 

strand (S) 

Anslagsbevis § 2:9 justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 2018-02-13— 2018-03-05 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-02-12 
Förvaringsplats för 

— ^72— 
Fredrik Zethraeus 

0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

KS §2:9 Dnr. KS 2012/0148 

Överklagande av mark- och miljödomstolen s dom 2017-12-04, 
P 6609-16 gällande detaljplan för Säby vikens marina 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar Advokatfirman Åberg & Co, i samverkan med 
SamhäUsbyggnads förvaltningens, förslag tdJI utveckling till talan som sin egen utveckling av 
talan och översänder den till Mark- och miljööverdomstolen. 

2. Befullmäktiga advokat Karin Hernvall, med möjlighet att sätta jur. kand. Frida 
Jakobsson i sitt ställe, båda vid Advokatfirman Åberg & Co, att vid Mark och 
miljööverdomstolen föra Österåkers kommuns talan i ärende Överklagande av mark och 
miljödomstolens dom 2017-12-04, P 6609-16gällande detaljplan för Säbyvikens marina. 

3. Omedelbar justering av ärendet 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en skriftlig reservation 
Vi Socialdemokrater har följt ärendet och förslaget till detaljplan för Säbyvikens marina. Vi har 
reserverat oss mot förslag till detaljplan för Säbyvikens marina då vi anser att detaljplanen 
innebär en överexploatering av området på såväl land som i vatten och att det sker på 
bekostnad av miljö- och naturvärden. Mark- och Miljödomstolens dom pekar på så pass 
allvarliga brister att detaljplanen upphävs i sin helhet. En dom vi har respekt för. Österåkers 
kommun lägger nu energi och pengar för att fortsätta med ett genomförande av en detaljplan 
som på goda grunder dömts ut. Det kommersiella intresset att bygga stort är inte detsamma 
som att det finns ett allmänintresse för en överexploatering. Kundkretsen här bedömer vi inte 
vara den allmänna båtägaren i Österåker utan här handlar det om stora exklusiva båtar och 
riktat mot en köpstark kundkrets. 
Vi Socialdemokrater kan inte ställa oss bakom kommunens politiska lednings agerande, vi 
finner ingen anledning att begära överprövning av Mark och miljödomstolens dom. Istället 
borde Österåkers kommun dra lärdom av domen och göra om och göra rätt inte minst för att 
skydda natur- och miljövärden på land och i vatten. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Michael Solander (MP) lämnar en skriftlig reservation 
Detaljplanen för Säbyvikens marina bygger delvis på en MKB som rymmer flera brister och 
inte utgör ett tillräckligt underlag för att vi ska kunna anse överexploateringen förenlig med 
möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormer och lokala miljömål. Även strandskyddsfrågan har 
hanterats felaktigt av kommunen och därmed finns flera skäl att upphäva detaljplanen. Såväl 
MKB som text i form av talan framtagen av advokatbyrån Åberg&Co hänvisar ett flertal 
gånger till en båtplatsinventering vi ställer oss mycket kritiska till. Båtplatsinventeringen som 

forts. 

Justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 2:9 

inte (!) tar hän syn till markägoförhållanden, naturskydd eller miljökonsekvenser anförs av 
advokatbyrån uppenbart i syfte att betona att det är mer än privata intressen som styr behovet 
av aktuell detaljplan. Av texten framgår att båtplatsbehovet är mycket stort utan att frågan om 
kumulativa effekter och negativ påverkan på miljö tas upp. En tolkning är att det skulle 
behövas ytterligare ca 1000 båtplatser i kommunen de närmaste fem åren. Detta är en fråga 
som behöver betydligt mer av behovsanalys och miljömässiga bedömningar för att utgöra ett 
starkt skäl för att detaljplanen ska antas. Vi betvivlar inte riktigheten i mark- och 
miljödomstolens (MMDs) dom. Vår uppfattning är att kommunen under flera år haft ett 
orimligt intresse av att - trots flera kritiska remissvar - ändå detaljplanelägga området i linje 
med exploatörens vilja. Framhävandet av fördelar med detaljplanen vilar inte på övertygande 
fakta. Dessutom har kommunen i sina beslut inte haft tillräckliga skäl att upphäva delar av 
strandskyddet, vilket vi inför det nu aktuella beslutet om överklagan måste framhålla. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har 2017-12-19 överklagat dom av mark- och miljödomstolen i Nacka, 
mål nr P 6609-16. Samtidigt har kommunen begärt prövningstillstånd i målet. Kommunen har 
getts anstånd med utveckling av talan fram t.o.m. 2018-02-12. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-02-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Kommunstyrelsen antar Advokatfirman Åberg & Co, i samverkan med 
Samhällsbyggnads förvaltningens, förslag till utveckling till talan som sin egen utveckling av 
talan och översänder den till Mark- och miljööverdomstolen. 
2. Omedelbar justering av ärendet. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att befullmäktiga advokat Karin Hernvall, 
med möjlighet att sätta jur. kand. Frida Jakobsson i sitt ställe, båda vid Advokatfirman Åberg 
& Co, att vid Mark och miljööverdomstolen föra Österåkers kommuns talan i ärende 
Överklagande av mark och miljödomstolens dom 2017-12-04, P 6609-16gällande detaljplan för Säbyvikens 
marina. 

Michael Solander (MP) yrkar avslag på ärendet med följande motivering: Detaljplanen för 
Säbyvikens marina bygger delvis på en MKB som rymmer flera brister och inte utgör ett 
tillräckligt underlag för att vi ska kunna anse överexploateringen förenlig med möjligheter att 
uppnå miljökvalitetsnormer och lokala miljömål. Även strandskyddsfrågan har hanterats 
felaktigt av kommunen och därmed finns flera skäl att upphäva detaljplanen. Såväl MKB som 
text i form av talan framtagen av advokatbyrån Åberg&Co hänvisar ett flertal gånger till en 
båtplatsinventering vi ställer oss mycket kritiska till. Båtplatsinventeringen som inte (!) ta l

för ts. 

Justerandes signaturer jA-QjcT Utdragsbestyrkande 
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hänsyn till markägo förhållanden, naturskydd eller miljökonsekvenser anförs av advokatbyrån 
uppenbart i syfte att betona att det är mer än privata intressen som styr behovet av aktuell 
detaljplan. Av texten framgår att båtplatsbehovet är mycket stort utan att frågan om 
kumulativa effekter och negativ påverkan på miljö tas upp. En tolkning är att det skulle 
behövas ytterligare ca 1000 båtplatser i kommunen de närmaste fem åren. Detta är en fråga 
som behöver betydligt mer av behovsanalys och miljömässiga bedömningar för att utgöra ett 
starkt skäl för att detaljplanen ska antas. Vi betvivlar inte riktigheten i mark- och 
miljödomstolens (MMDs) dom. Vår uppfattning är att kommunen under flera år haft ett 
orimligt intresse av att - trots flera kritiska remissvar - ändå detaljplanelägga området i linje 
med exploatörens vilja. Framhävandet av fördelar med detaljplanen vilar inte på övertygande 
fakta. Dessutom har kommunen i sina beslut inte haft tillräckliga skäl att upphäva delar av 
strandskyddet, vilket vi inför det nu aktuella beslutet om överklagan måste framhålla. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på ärendet. 
Andreas Lennlcvist Manriquez (V) yrkar avslag på ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrk anden 
eller enligt Michael Solanders (MP), Ann-Christine Furustrands (S) och Andreas Lennkvist 
Manriquez (V) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela 
Fletchers (M) yrkanden. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkanden 
röstar ja, den som biträder Michael Solanders (MP), Ann-Christine Furustrands (S) och 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) avslagsyrkande röstar nej. 

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

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

Expedieras 
- Mark- och miljööverdomstolen 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes sign-"irer ^ ^Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 -2018) 
KS 2018-02-12, §2:9 

I Parti 
ivT 
ÄT 
L-

KD 

S~ 

sT 
S~ 

RP 

MP 

V 
M 

M 

~M~ 

~U 

ÖP 

RF 
MP 

Ledamöter Närvarande Ersättare N 

Johan Boström X 

Hampe Klein 

Mathias Lindow, l:e vice ordf. 

Patrik Ferm 

Michaela Haga 

Arne Ekstrand 

Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf 

Anas Abdullah 

Mats Larsson 

Roger J ohansson Hans H. 

Michael Solander X 

Andreas Lennkvist Manriquez 

Michaela Fletcher, ordförande 

Ersättare 
Conny Söderström 

Christina Funhammar 

Kenneth Netterström 

Lennart Berneldint 

Hans Johansson 

Hans Hellberg 

Jonas Jonsson 

Resultat 

tKf 

© Österåker 
Sammai.u ädesprotokv_,ii för 
Kommunstyrelsen 

Måndagen den 12 februari 2018, kl. 09.30 - 11.30 
Ajournering kl I 1.06 - I 1.20 
Ruggen, Alceahuset, Åkersberga 

Tid 

Plats 

Närvarande Enligt bifogad närvarolista 

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

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Fredrik Zethracus_§§.2LL=J^_|§ 2:10 - 2:28 

'T 
Michaela Fletcher (M) §§ 2:1 - 2:8, §§ 2:10 - 2:28 

Ann-Christine Furustrand (S) §§2:1 - 2:8, §§ 2:10 - 2:28 

Anslagsbevis § 2:9 jus terades i omedelbar anslutning till sammanträdet 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Förvaringsplats för 
protokollet 

2018-02-16-2018-03-08 

Kommunstyrelsen 

2018-02-12 

Kornoiunkansliet, 

Fredrik Zethrasus 

set, Åkersberga 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Retcher, ordförande X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X 

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

M Johan Boström X §2:19 Conny S. § 2:19 

M Hampe Klein X 

L Patrik Ferm X 

C Michaela Haga X §§ 2:18-2:28 Lennart B. §§ 2:18-2:28 

KD Arne Ekstrand X 

S Anas Abdullah X 

S Mats Larsson X 

RP Roger Johansson - Hans H. 

MP Michael Solander X 
V Andreas Lennkvist Manriquez X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson -
RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson -
«§& mmmmmmmmsmam 

Övriga närvarande Funktion 

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Katarina Freme Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 

Helena Cronberg Kommunikationschef 

Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 

Susan El Hark Politisk sekreterare (L) 

Fredrik Zethraeus Kom m unsekreterare 

Justerandes signaturer \"CP\ JH Utdi ityrkande 
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KS §2:1 

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 19 Översyn av sko/- och förskolelokaler i Margntelundsmrådet utgår. 
Ärende 26 Redovisning av behov och förutsättningarför inrättande av en kommunal resursskola i Österåkers 
kommun utgår. 
27. Redovisning av budgetuppdrag - Ko mmunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med 
Samhällsbyggnadsförvaltningens plan för markförsäljning köp av mark samt redovisning av 
exploateringsverksamhetför attförbättra långsiktigheten ur både ekonomiskt och verksam hetsmässigt 
perspektiv utgår. 
28. Redovisning av budgetuppdrag - So äalnämnden får i uppdrag att redovisa internfördelad budget för 
flyktingverksamhet (både asylsökande och nyanlända som har fått PUT/TUT) i syfte att kvalitetssäkra 
bokslutsprognosen och budget i balans för 2018 utgår. 

Nytt ärende 
Nytt ärende Revidering av bestämmelserför boendeparkering blir nummer 26 på dagordningen. 

Komplettering 
Till ärendet om detaljplan för Skåvsjöholm som behandlades på KS 2018-01-08, § 1:6, 
komplettera med särskilt yttrande från Michael Solander (MP) som inte kom med i 
protokollet: 
Särskilt yttrande 
När beslutet om antagande av Detaljplan för Skåvsjöholm togs i KF 2017-05-05 så yrkade 
Miljöpartiet återremiss p.g.a. att vi ansåg att även det reviderade förslaget till anläggande av nya 
bryggor i Skåvsjöholmsviken skulle på ett negativt sätt påverka den marina miljön i området 
och då framförallt uppväxtmiljöer för fisk. 
Vi är fortfarande av den uppfattningen och kan därför inte ställa oss bakom 
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, i den del som handlar om nya brygganläggningars 
påverkan på den marina miljön i området som gäller både Skåvsjöholmsviken och Säbyviken. 
Michael Solander (MP) 

Justerandes sigt Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

U usteraKer 

KS § 2:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast 
torsdagen den 15 februari 2018, kl. 13.00, kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christ ine Furustrand (S) ti ll juste rare. Protokollet föreslås 
justeras senast torsdagen den 15 februari 2018, kl. 13.00, kommunkansliet Alceahuset, 
Åkersberga. 

Information 
- Charlotte Hedlund, Strategisk planeringschef, informerar om översiktsplan 2040. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

(y usteraKer 
Sammantr. rotokoll för Koi styrelsen 2018-02-12 

KS §2:3 Dnr. KS 2016/0167 

Antagande av detaljplan för Österåkers multihall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för Österåkers mu ltihall. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Positivt att en multihall byggs. Platsen är bra. Vi saknar dock ritningar och bilder på 
byggnaden. Vi har i ett tidigare skede sett bilder/ritningar på huskroppen som var mycket 
spännande och som vi saknar i underlagt, vi hoppas att huskroppen följer dessa ritningar 
(tror arkitekten heter Kewin Lindeli).Vinkeln placeringen av byggnaden och entrén i 
förslaget bör kvarstå. Fasaden mot Svinningevägen måste ses över vilket bör göras inom 
ramen för de arkitektritningar som finns så att det inte den fasan bara blir en stor vägg. 
Vi saknar konkret beskrivning av vilka sporter som här kommer att kunna utövas. I det 
fortsatta arbetet med multihallen utgår vi ifrån att Idrotts och fritidsalliansen (IFA) ges 
möjlighet att delta. Vi vill understryka vikten av att tillräckligt många P-platser tillförs området 
speciellt då parkeringen skall samordnas med nuvarande infartsparkering. Det finns risk för att 
om för få P-platser anläggs att parkering sker längs vägar vilket måst förhindras då det kan 
hindra utryckande brandfordon. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnads förvaltningen fick 2016-05-25 i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för en multihall inom del av fastigheten Husby 4:22. Planförslaget var på samråd 13 februari -
13 mars 2017 och därefter utställt på granskning 14 december 2017 - 15 januari 2018. 
Inkomna synpunkter sammanfattas i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet, se bilaga 
2 respektive 3. 

Beslutsunderlag 
- SamhäUsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-02-01. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:3. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ti ll SamhäUsbyggnadsförvaltningens besluts förslag 
innebärande att anta detaljplan för Österåkers multihall. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer^jg^^P Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammancrädesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

KS §2:4 Dnr. KS 2017/0361 

Remissvar på förslag till Regional vattenförsörjningsplan för 
Stockholms län 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna tjänsteutlåtande "Remissvar på förslag til l Regionalvattenförsörjningsplan för 
Stockholms län", inkl. bilaga med remissvar daterad 2018-01-16, som Österåkers kommuns 
svar på remiss "Förslag till Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län" till 
Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fått förslag till R egional vattenförsörjningsplan för Stockholms län. 
Yttrande ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 15 mars 2018. 
Samhällsbyggnads förvaltningen ställer sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål 
och strategier, vilka ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. Dock efterfrågas vissa 
förtydliganden och ändringar gällande bland annat vattenresurser som bedöms för länets 
vattenförsörjning, åtgärder och uppföljning. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:4. 
- SamhäUsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2018-01-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifa ll till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna tjänsteudåtande "Remissvar på förslag til l Regionalvattenförsörjningsplan för 
Stockholms län", inkl. bilaga med remissvar daterad 2018-01-16, som Österåkers kommuns 
svar på remiss "Förslag till Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län" till 
Länsstyrelsen. 

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

Expedieras 
- Länsstyrelsen i Stockholms län 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utd styrkande 
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KS §2:5 Dnr. KS 2017/0162 

Svar på medborgarförslag nr 10/2017 - Anläggning av gång- och 
cykelväg på Röllingbyvägen nr 8-58 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 10/2017 besvarat med hänvisning till att objektet finns med i 
beslutad investeringsbudget 2018. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 2 maj 2017, föreslås att 
Samhällsbyggnads förvaltningen anlägger en gång- och cykelväg längs Röllingbyvägen nr 8-58 
som får samma karaktär som på Hantverksvägen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:5. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-01-23. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bi fall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 10/2017 besvarat med hänvisning t ill att objektet finns med i beslutad 
investeringsbudget 2018. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes s.v -er Utdragsbestyrkande 
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KS §2:6 Dnr. KS 2017/0184 

Svar på medborgarförslag nr 13/2017 - Parkering för EU-mopeder i 
Åkersberga centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 13/2017 besvarat med hänvisning till de åtgärder som gjorts under 
sommar och höst 2017 avseende bland annat motorcykel- och mopedficka på Stationsvägen. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 13/2017 avser tillskapande av parkering för EU-mopeder klass 1 i 
Åkersberga Centrum. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:6. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-01-23. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-01-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 13/2017 besvarat med hänvisning till de åtgärder som gjorts under 
sommar och höst 2017 avseende bland annat motorcykel- och mopedficka på Stationsvägen. 

Michael Solander (MP) yrkar bifall ti ll motionen. 

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

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

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer yi U td ragsbesty rkande 

P Österåker 
Omröstningbiista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2018-02-12, §2:6 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

L Patrik Ferm X X 

C Michaela Haga X X 

I<D Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

S Mats Larsson X X 

Roger Johansson - Hans H. 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 -
RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson -

Resultat 11 2 -

! 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

usieraKer 

KS §2:7 Dnr. KS 2017/0192 

Svar på medborgarförslag nr 14/2017 - Utbyggnad av Roslagsbanan 
till Skärgårdsstad 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 14/2017 besvarat med hänvisning till det fortsatta arbetet med 
Transportstrategin och kommunens arbete för att öka andelen som åker kollektivt. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun 2017-06-02 föreslås att 
Roslagsbanan byggs ut till Skärgårdsstad via angiven sträcka och föreslagna stationer. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:7. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-01-23. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M ) yrkar bif all till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 14/2017 besvarat med hänvisning till det fortsatta arbetet med 
Transportstrategin och kommunens arbete för att öka andelen som åker kollektivt. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer v Utdr •.tyrkande 

v OsteraKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

KS §2:8 Dnr. KS 2017/0246 

Svar på medborgarförslag nr 17/2017 - Bind ihop kommunen med 
kollektivtrafik 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 17/2017 besvarat med hänvisning till fortsatt dialog med 
Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting, som är ansvarig för kollektivtrafiken i länet. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun 2017-09-01 föreslås att 
kommunens olika delar binds ihop med en busslinje med angivna stationer. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:8. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-01-23. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 17/2017 besvarat med hänvisning till fortsatt dialog med 
Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting, som är ansvarig för kollektivtrafiken i länet. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes si^ ,rer — ft&p- Utdragsbestyrkande 



lyjuöierciiser 
Sammanträdesprocokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

KS §2:10 Dnr. KS 2018/0009 

Kommunstyrelsens budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Kommunstyrelsens budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020. 

Protokollsanteckning 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokoUsanteckning 
Alliansens förslag till budget är antagen och är nu kommunens- och kommunstyrelsens 
budget. 
Vi socialdemokrater hade gärna istället sett att kommunens organisation främst inom miljö 
och klimatområdet och skärgårdsområdet utvecklats med inrättandet av två nya utskott 
kopplade till kommunstyrelsen. Att den utförar-och beställarorganisation som finns 
avvecklats, bara för att ge några exempel. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ska ta fram och besluta om budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020 
utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. 
Kommunstyrelsens nettoram för 2018 är -165 650 tkr, varav Samhällsbyggnadsförvaltningens 
delar utgörs av -106 010 tkr innan flytt av trygghetsverksamhet till kommunstyrelsens kontor. 
Investeringsbudget för 2018 uppgår till -101 000 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018- 02-06. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:3. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M ) yrkar bif all till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att godkänna Kommunstyrelsens budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020. 

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

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

Justerandes signaturer ^ h-S7— Utdragsbestyrkande 

usieraKer 
Sammanträ otokoll för Kor. ,tyrelsen 2018-02-12 

KS §2:11 Dnr. KS 2018/0010 

Kommunfullmäktige m.m. budget 2018 och verksamhetsplan 
2019-2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Kommunfullmäktige m.m. budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020. 

ProtokoUsanteckning 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning 
Alliansens förslag till budget är antagen och är nu kommunens- och kommunfullmäktiges 
budget. Vi socialdemokrater hade gärna sett att kommunen mer konkret förbereder sig för att 
överta den egna överförmyndarverksamheten till Österåker 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 201 8 samt verksamhetsplan 2019-
2020 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. 
Kommunfullmäktiges nettoram för 2018 är -12 270 tkr. Kommunstyrelsen beslutar utan eget 
ställningstagande att överlämna till Kommunfullmäktige underlag för beslut om budgetmedel 
för Revisionen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 20 18-02-06. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M ) yrkar bi fall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att godkänna Kommunfullmäktige m.m. bud get 2018 och verksamhetsplan 2019-2020. 

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

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

KS §2:12 Dnr. KS 2017/0362 

Revidering av Policy för förvaltning av överlikviditet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta reviderad Policy för förvaltning av överlikviditet i enl ighet med förvaltningens 
tjänsteudåtande daterat 2017-12-19. 

2. Upphäva hittills gällande Policy för förvaltning av överlikviditet KS 2013/0413. 

Sammanfattning 
En revidering föreslås av tidigare antagen Policy för överlikviditet KS 2013/0413. En 
förändring är bl.a. att en askbegränsning införs som innebär att riskfyllda t illgångar begränsas 
ytterligare. Dessutom finns en reviderad och utvidgad skrivning kring ansvarsfulla placeringar 
vid aktieförvaltning avseende investeringar i företag med huvudsaklig verksamhet i utvinning 
av fossila bränslen. Förändringarna gentemot tidigare policy framgår av Bilaga 2. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:5. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-12-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Anta reviderad Policy för förvaltning av överlikviditet i enlighet med förvaltningens 
tjänsteudåtande daterat 2017-12-19. 
2. Upphäva hittills gällande Policy för förvaltning av överlikviditet KS 2013/0413. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ^ >estyrkande 

HOsteraKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

KS §2:13 Dnr. KS 2017/0363 

Revidering av Policy för förvaltning av pensionsmedel 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta reviderad Policy för förvaltning av pensionsmedel i enlighet med förvaltningens 
tjänsteudåtande daterat 2017-12-19. 

2. Upphäva hittills gällande Policy för förvaltning av pensionsmedel KS 2012/0291. 

Sammanfattning 
En revidering föreslås av tidigare antagen Policy för förvaltning av pensionsmedel KS 
2012/0291 . Revideringarna framgår av bilaga 2 och innebär bl.a. att konsolideringsmålet för 
kommunens pensionsåtagande ska täcka hela pensionsskulden. Dessutom finns en reviderad 
och utvidgad skrivning kring ansvarsfulla placeringar vid aktieförvaltning avseende 
investeringar i företag med huvudsaklig verksamhet i utvinning av fossila bränslen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:6. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-12-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Anta reviderad Policy för förvaltning av pensionsmedel i enlighet med förvaltningens 
tjänsteudåtande daterat 2017-12-19. 
2. Upphäva hittills gällande Policy för förvaltning av pensionsmedel KS 2012/0291. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes s.v ^rer '-'tc^raSs^est:yr'<an^e 



Hg? vjsiei crnei 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

KS §2:14 Dnr. KS 2017/0287 

Komplettering till budget 2018 avseende taxor inom Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens område 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar 

1. Fastställa taxa för tillsyn inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens område enligt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 

2. Besluta att timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken även ska omfatta miljö- och 
hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lag om foder och animaliska biprodukter och lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 

3. Besluta att komplettera taxetexten "Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för 
allmänhe ten/slutet sällskap inklusive ca tering" med meningen Gälleräven vid ägarskifte. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade den 29 augusti 2017 beslut om förslag till budget 
2018, verksamhetsplan 2019-20 inklusive taxor för nämndens område. Inför att ärendet gick 
vidare för beslut i Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF) föll några rader i 
bilagan bort. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:7. 
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteudåtande daterat 2018-01-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Fastställa taxa för tillsyn inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens område enligt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 
2. Besluta att timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken även ska omfatta miljö- och 
hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lag om foder och animaliska biprodukter och lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 
3. Besluta att komplettera taxetexten "Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för 
allmänheten/slutet sällskap inklusive catering" med meningen Gäller även vid ägarskifte. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

justera Ker 
Sammanträ». otokoll för Kom cyrelsen 2018-02-12 

Forts. KS § 2:14 

Expedieras 
- Miljö- och hälsoskyddsenheten 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Controller MHN 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer^^^-g^ Utdragsbestyrkande 

nt/^ 



© Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

KS §2:15 Dnr. KS 2018/0027 

Taxa för Österåkers Stadsnät AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta ny taxa för Österåkers Stadsnät AB enligt bilaga till Samhällsbyggnads förvaltningens 
tjänsteudåtande daterat 2018-01-23. 

2. Taxan ska gälla för 2018. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Österåkers Stadsnät har beslutat om förslag till ny taxa för anslutningsavgifter 
samt trafikavgifter för bredband, TV m.m. med anslutning till Österåkers Stadsnät AB's 
fibernätverk. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018 -01-31, § 2:8. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-01-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M ) yrkar b ifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Anta ny taxa för Österåkers Stadsnät AB enligt bilaga till Samhällsbyggnads förvaltningens 
tjänsteudåtande daterat 2018-01-23. 
2. Taxan ska gälla för 2018. 

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

Expedieras 
- Österåkers Stadsnät AB 
- Samhällsbyggnadsförvaltning 

Justerandes signaturer 
^styrkande 

U Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

KS §2:16 Dnr. KS 2016/0274 

Förfrågningsunderlag övertryckstält, Sjökarbyområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna underlag till förfrågningsunderlag för mark- samt byggnadsarbeten för 
övertryckstält i enlighet med Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-
01-24. 

2. Godkänna utökad omfattning av projektet och genom detta beslut ersätta villkoret i 
KS § 11:25 punkt 1 beslutat 2017-10-25. 

Röstförklaring 
Michaela Fletcher (M) lämnar en röstförklaring 
Roslagspartiet reserverar sig mot beslutet med följande motiveringar: 
1. Att det är orimligt att ett beslut som fattas i kommunfullmäktige med ett så bristfälligt 
underlag att investeringsbeloppet ökar från 50 ti ll 100 miljoner kronor därefter lämnas för 
beslut i kommunstyrelsen. Förklaringar om att kommunen bara belastar investerings-budgeten 
med 50 miljoner kronor och att 50 miljoner kronor betalas av Armada AB är orimliga. 
Skattebetalarna finansierar hela beloppet. 
Svar: När frågan hanterades på KF så berodde det på att det dels var ett uppdrag som återrapporterades dels 
att investeringsbudgeten påverkades på ett betydande sätt och behövde omfördelas. Förutsättningen var då att 
kommunen själv skulle uppföra övertiyckstältet. Detta innebar att KF måste fatta beslut då detta skulle 
innebära förändringar inom kommunens investeringsbudget. Med det nu planerade upplägget kommer bara en 
del av de fördyrande åtgärderna, bl a utökning av parkering som också skall kunna fungera som 
infartsparkering, att finansieras inom kommunens investeringsbudget. Själva bolltältet kommer att uföras av 
Armada. De åtgärder som skall utföras av kommunen ryms inom kommunens investeringsbudget. 
2. Att det tänkta övertryckstältet är svårtillgängligt för de tänkta brukarna och borde istället ha 
placerats i närheten av Röllingbys idrottsanläggningar. 
Svar: Svårtillgängligt? De flesta inom föreningslivet som kommer att nyttja anläggningen kommerförmodligen 
med bil eller buss. Anläggningen ligger i direkt anslutning till Sjökarbyvägen som inte är mindre tillgänglig än 
Hackstavägen. Anläggningen ligger också i direkt anslutning till två skolor, Solskiftesskolan och 
Sjökarbyskolan, som kommer att ha möjlighet att nyttja anläggningen på tider när föreningslivets nyttjande är 
lågt. 
3. Att placeringen av tältet på en av Skånsta Ryttares sommarhagar kommer att leda till 
problem med för få beteshagar och skrämma hästarna när tältet blåses upp och nedmonteras. 
Svar: Bolltältets placering hanteras i nära dialog med Skånsta ryttare 
4. Att stora problem uppstår vad gäller parkeringar inom området. 
Svar: Parkeringen har getts en storlek o ch utformning så att den också skall kunna nyttjas som 
infartsparkering vilket är till fördel för området. 
5. Att placeringen av tältet som föreslås är på mark som inom överskådlig tid kommer att tas i 
anspråk för byggandet av förbifarten för Åkersberga, tra fikleden kallad Röllingbyleden. 
Svar: Något beslut om att bygga Röllingbyleden har inte fattats av kommunen. Någon projektering eller något 

Forts. 

Justerandes sigr ^tc*ra2skestyr,<ancle 



ip usteraKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

Forts. KS § 2:16 
exakt läge för en eventuell Köllingbyledfinns inte heller. Det som fi nns i vissa kommunala dokument är ett 
ungefärligt läge för ett ' 'KölingbyledsreservatLäget på detta reservat ligger nordväst om bolltältet och en 
Rö/lingbyled har ur utrymmessynpunkt bedömts kunna byggas utan att bolltältet behöver rivas. 
6. Att den dialog som förts med delar av styrelsen i Skånsta Ryttare och som gör gällande att styrelsen 
ska ha varit positivt inställd till proje ktet ej är i överensstämmelse med de uppgifter vi inhämtat i 
ärendet. 
Svar: Bolltältets placering hanteras i nära dialog med Skånsta lyttare och projektet innehåller också åtgärder 
på för attförbättra betesmark för Skånsta lyttare. I föreningens yttrande över bygglovetför anläggningen 
framförs kloka synpunkter och önskemål avseende säkerhetsfrågor. Avföreningens yttrande framgår också att 
man har inget att erinra mot byggnationen. 
Michaela Fletcher (M) 

Reservation 
Hans Hellberg (RP) lämnar en skriftlig reservation 
1. Att det är orimligt att ett beslut som fattas i kommunfullmäktige med ett så b ristfälligt 
underlag att investeringsbeloppet ökar från 50 till 100 miljoner kronor därefter lämnas för 
beslut i kommunstyrelsen. Förklaringar om att kommunen bara belastar investeringsbudgeten 
med 50 miljoner kronor och att 50 miljoner kronor betalas av Armada AB är orimliga. 
Skattebetalarna finansierar hela beloppet. 
2. Att det tänkta övertryckstältet är svårtillgängligt för de tänkta brukarna och borde istället ha 
placerats i närheten av Röllingbys idrottsanläggningar. 
3. Att placeringen av tältet på en av Skånsta Ryttares sommarhagar kommer att leda till 
problem med för få beteshagar och skrämma hästarna när tältet blåses upp och nedmonteras. 
4. Att stora problem uppstår vad gäller parkeringar inom området. 
5. Att placeringen av tältet som föreslås är på mark som inom överskådlig tid kommer att tas i 
anspråk för byggandet av förbifarten för Åkersberga, trafikleden kallad Röllingbyleden. 
6. Att den dialog som förts med delar av styrelsen i Skånsta Ryttare och som gör gällande att 
styrelsen ska ha varit positivt inställd till projektet ej är i överensstämmelse med de uppgifter vi 
inhämtat i ärendet. 
Hans Hellberg (RP) 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, inför kommande upphandling, tillsammans med Armada 
tagit fram underlag till förfrågningsunderlag för mark- och byggnadsarbeten för övertryckstält 
i Sjökarbyområdet. Föreliggande förslag innebär en utökning av projektets omfattning i 
förhållande till vad som tidigare redovisats. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:10. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Godkänna underlag till förfrågningsunderlag för mark- samt byggnadsarbeten för 
övertryckstält i enlighet med Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-
01-24. 
Forts. 

Justerandes signaturer 1^^-— Utdragsbestyrkande 

Is? usiercmer 
Sammantr rotokoll för Ko. styrelsen 2018-02-12 

Forts. KS § 2:16 

2. Godkänna utökad omfattning av projektet och genom detta beslut ersätta villkoret i 
KS § 11:25 punkt 1 beslutat 2017-10-25. 

Hans Hellberg (RP) yrkar att ärendet ska avgöras av Kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Hans Hellbergs (RP) yrkande om att ärendet 
ska avgöras i Kommunstyrelsen och finner att så är fallet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande innebärande att dels godkänna underlag till förfrågningsunderlag för mark- samt 
byggnadsarbeten för övertryckstält i enlighet med Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteudåtande daterat 2018-01-24 och dels godkänna utökad omfattning av projektet och 
genom detta beslut ersätta villkoret i KS § 11:25 punkt 1 beslutat 2017-10-25. och finner att så 
är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §2:17 Dnr. KS 2018/0020 

Nybyggnation av förskola på fastigheten Tuna 4:139 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att beställa av Armada Kommunfastigheter AB 
genomförande av nybyggnation av förskola, med plats för minst 80 barn, på fastigheten Tuna 
4:139. 

2. Nybyggnationen finansieras genom hyra. 

Sammanfattning 
"Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor 2018-2028" redogjorde för ett 
stort behov av nya skolor och förskolor. I november 2017 fattades beslut i Kommunstyrelsen 
avseende att genomförande av planen ska ske genom avrop. En fastighet som har gällande 
detaljplan för skoländamål men som inte omfattades av beslutet är fastigheten Tuna 4:139. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:11. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-01-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att beställa av Armada Kommunfastigheter AB 
genomförande av nybyggnation av förskola, med plats för minst 80 barn, på fastigheten Tuna 
4:139. 
2. Nybyggnationen finansieras genom hyra. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

^L^^rUtc styrkande 

^usieraKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

KS §2:18 Dnr. KS 2017/0102 

Svar på motion nr 6/2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i 
kommunal verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 6/2017 besvarad med hänvisning till att Produktions förvaltningen under 2018 
kommer att återuppta frågan om avfallshanteringen med fastighetsägaren Armada Fastighets 
AB. 

Sammanfattning 
Marie Wengse (SÖ) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2017-03-13, § 2:17 föreslagit 
att dels ska alla kök inom måltidsenheten ha sopsortering och en lokal avfallsplan, för att 
kunna nå målet att minst 90 % av matavfallet från storkök och andta verksamheter ska 
återvinnas genom biologisk behandling år 2030 och dels att alla verksamheter som lagar mat 
ska ha en ändamålsenlig sopsortering, kommunal som privat. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:13. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-12-05, rev. 2018-01-22. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-11-28, rev. 2018-01-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
motion nr 6/2017 besvarad med hänvisning till att Produktions förvaltningen under 2018 
kommer att återuppta frågan om avfallshanteringen med fastighetsägaren Armada Fastighets 
AB. 

Michael Solander (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar bifall till motionen. 

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

Expedieras 
- Produktionsstyrelsen 
- Kommunkansliet 

Justerandes sk er <. . 5 ^^^-Utdragsbestyrkande 
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KS §2:19 Dnr. KS 2017/0329 

Svar på motion nr 20/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Har 
vi tillräckligt med skyddsrum? 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 20/2017 besvarad med hänvisning till att regeringen och riksdagen förordar 
att man avvaktar nybyggnation av skyddsrum samt att det enligt gällande lagstiftning är varje 
enskild fastighetsägare som beslutar om eventuell nybyggnation. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommun fullmäktige ställer sig motionären frågan om antalet skyddsrum 
är tillräckliga samt föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över tillgång och skick på 
de befintliga skyddsrum som finns, samt att samtal förs för att säkra tillgången på skyddsrum 
framöver. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:14. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-01-24. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-01-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M ) yrkar bif all till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
motion nr 20/2017 besvarad med hänvisning till att regeringen och riksdagen förordar att man 
avvaktar nybyggnation av skyddsrum samt att det enligt gällande lagstiftning är varje enskild 
fastighetsägare som beslutar om eventuell nybyggnation. 

Ann-Christine Furustrand (S) y rkar bifall till motionen. 

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

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

Omröstningen utfaller enligt bilag d omröstningslista med 9 ja-röster o ch 4 nej-röster. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

O Österåker 
Omröstning.,..ita 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2018-02-12, §2:19 

Parti Ledamötet Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström - Conny S. X 

M Hampe Klein X X 

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

L Patrik Ferm X X 

C Michaela Haga - Lennart B. 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 - Hans H. X 

MP Michael Solandet 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 -
RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson -

Resultat 9 4 -
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

KS §2:20 Dnr. KS 2017/0382 

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner 
(motionsstatistik) och medborgarförslag 
(medborgarförslagsstatistik) per 2018-01-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det finns 25 väckta 
motioner, som inte är färdigbehandlade per 2018-01-31. 

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift om att det finns 23 
väckta medborgarförslag, som godkänts för remittering och som inte är färdigbehandlade per 
2018-01-31. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige delges i enlighet med Kommunfullmäktiges arbetsordning, två gånger 
per år, en redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner samt en redovisning av ännu ej 
färdigbehandlade medborgarförslag. 
Enligt Kommunallagen bör motioner och medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen/medborgarförslaget väcktes. 
Kommunfullmäktige kan, gällande medborgarförslag, delegera beslutanderätt till nämnd. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:15. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-02-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det finns 25 väckta 
motioner, som inte är färdigbehandlade per 2018-01-31. 
2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift om att det finns 23 
väckta medborgarförslag, som godkänts för remittering och som inte är färdigbehandlade per 
2018-01-31. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ^ „ Utdr xyrkande 

4^ 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

KS §2:21 Dnr. KS 2017/0337 

Antagande av generella ägardirektiv och bolagsordning för Sågra 
Fastighets AB (559031 -2061) samt beslut om arvodesnivå för 
bolagsstyrelsen och revisorer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta ägardirektiv för Sågra Fastighets AB (559031-2061) i enlighet med gällande generella 
ägardirektiv för Armadakoncernen, Österåkers kommun, i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 1). 

2. Anta bolagsordning för Sågra Fastighets AB (559031-2061), i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 2). 

3. Arvodesnivå för uppdrag i Sågra Fastighets AB, som presidieledamot, vilka ej tillika är 
kommunalråd, ska motsvara villkoren enligt Kommunfullmäktiges tidigare beslut 2014-12-15 
KF § 9:29 om arvodesgruppering för Armada Fastighets AB inklusive dotterbolag -
Arvodesgrupp 2, i enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande daterat 2018-01-16 (bilaga 3). 

4. Arvodesnivå för uppdrag i Sågra Fastighets AB, som styrelseledamot, vilka ej tillika är 
kommunalråd, ska motsvara villkoren enligt § 20 i gällande Bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till Österåkers förtroendevalda, innebärande 2,5% av basarvodet per månad, i 
enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande daterat 2018-01-16 (bilaga 4). 

5. Sammanträdesersättning utgår till styrelseledamöter i Sågra Fastighets AB, i enlighet med § 
22 i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Österåkers 
kommun, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 4). 

6. Arvodesnivå för uppdrag som lekmannarevisor i Sågra Fastighets AB ska motsvara 
villkoren enligt § 21 i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers 
kommuns förtroendevalda, Arvodesnivå 1, innebärande 5% av basarvodet, i enlighet med 
förvaltningens tjänstutlåtande daterat 2018-01-16 (bilagorna 4 och 5). 

7. Uppdra till Österåkers kommuns ombud att vid kommande bolagsstämma rösta för 
antagande av ägardirektiv, bolagsordning samt val av ledamöter jämte presidieledamöter i 
Sågra Fastighets AB samt lekmannarevisorer, i enlighet med Österåkers kommunfullmäktiges 
beslut i detta ärende. 

Sammanfattning 
I samband med Österåkers Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-13 beslutades om att 
godkänna Österåkers Exploaterings fastigheter AB:s förvärv av Sågra Fastighets AB 
Forts. 

Justerandes sig. ir Utdragsbestyrkande 
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V 

Forts. KS § 2:21 

(559031-2061), vilket därmed ingår som en del av Armadakoncernen. 
Härefter har Sågra Fastighets AB för egen del vid extra bolagsstämma 2017-11-21 antagit 
bolagsordning samt förrättat val av styrelseledamöter och revisorer. 
Då nämnda ärenden är av principiell karaktär krävs ägarens, Kommunfullmäktiges, beslut. 
Kommunfullmäktige ska även fatta beslut om antagande av generella ägardirektiv för bolaget 
samt villkor för arvoden och ersättningar, i enlighet med gällande bestämmelser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:16. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-01-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Anta ägardirektiv för Sågra Fastighets AB (559031-2061) i enlighet med gällande generella 
ägardirektiv för Armadakoncernen, Österåkers kommun, i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 1). 
2. Anta bolagsordning för Sågra Fastighets AB (559031-2061), i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 2). 
3. Arvodesnivå för uppdrag i Sågra Fastighets AB, som presidieledamot, vilka ej tillika är 
kommunalråd, ska motsvara villkoren enligt Kommunfullmäktiges tidigare beslut 2014-12-15 
KF § 9:29 om arvodesgruppering för Armada Fastighets AB inklusive dotterbolag -
Arvodesgrupp 2, i enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande daterat 2018-01-16 (bilaga 3). 
4. Arvodesnivå för uppdrag i Sågra Fastighets AB, som styrelseledamot, vilka ej tillika är 
kommunalråd, ska motsvara villkoren enligt § 20 i gällande Bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till Österåkers förtroendevalda, innebärande 2,5% av basarvodet per månad, i 
enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande daterat 2018-01-16 (bilaga 4). 
5. Sammanträdesersättning utgår till styrelseledamöter i Sågra Fastighets AB, i enlighet med § 
22 i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Österåkers 
kommun, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 4). 
6. Arvodesnivå för uppdrag som lekmannarevisor i Sågra Fastighets AB ska motsvara 
villkoren enligt § 21 i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers 
kommuns förtroendevalda, Arvodesnivå 1, innebärande 5% av basarvodet, i enlighet med 
förvaltningens tjänstutlåtande daterat 2018-01-16 (bilagorna 4 och 5). 
7. Uppdra till Österåkers kommuns ombud att vid kommande bolagsstämma rösta för 
antagande av ägardirektiv, bolagsordning samt val av ledamöter jämte presidieledamöter i 
Sågra Fastighets AB samt lekmannarevisorer, i enlighet med Österåkers kommunfullmäktiges 
beslut i detta ärende. 

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

Expedieras 
- Armadakoncernen 
- Sågra Fastighets AB 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer^ Utdragsbestyrkande 
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KS §2:22 Dnr. KS 2018/0049 

Inrättande av tillfälligt beredningsorgan för beredning av 
revisionsberättelser för år 2017 samt ansvarsprövning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Inrätta ett tillfälligt beredningsorgan, bestående av 1 ordförande och 2 ledamöter, för 
beredning av beslutsunderlag gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om 
Revisionsberättelser avseende verksamhetsåret 2017, för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Österåkers kommun samt de bolag och organisationer där Österåkers kommun är 
ägare eller annars har intressen. 

2. Det tillfälliga beredningsorganet upplöses i och med att Kommunfullmäktiges beslut 
gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om Revisionsberättelser avseende 
verksamhetsåret 2017, för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt 
de bolag och organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen, vunnit 
laga kraft. 

Sammanfattning 
Inför Kommunfullmäktiges beslut i ärende om ansvarsprövning avseende 2017 års 
Revisionsberättelser för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt 
Armada Fastighets AB, Roslagsvatten AB, Kommunalförbundet Storstockholms 
brandförsvar, Kommunalförbundet Norrvatten, Samordnings förbundet Södra Roslagen, 
Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus, Visit Roslagen AB, ÖGAB Fastighet 6 AB, 
Långängens Fastighets AB och Österåkers Återvinningscentral AB föreslås inrättande av ett 
särskilt beredningsorgan, bestående av 1 ordförande och 2 ledamöter, vilka väljes av 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-02-05. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Inrätta ett tillfälligt beredningsorgan, bestående av 1 ordförande och 2 ledamöter, för 
beredning av beslutsunderlag gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om 
Revisionsberättelser avseende verksamhetsåret 2017, för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Österåkers kommun samt de bolag och organisationer där Österåkers kommun är 
ägare eller annars har intressen. 
2. Det tillfälliga beredningsorganet upplöses i och med att Kommunfullmäktiges beslut 
gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om Revisionsberättelser avseende 
Forts. 

Justerandes signaturer fftr Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 2:22 

verksamhetsåret 2017, för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt 
de bolag och organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen, vunnit 
laga kraft. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer vr-—Ute styrkande 
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KS §2:23 Dnr. KS 2017/0356 

Svar på remiss- Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt 
minoritetspolitik (SOU 2017:88) 

Kommunstyrelsens beslut 

Som svar på remiss "Nästa Steg? Del 2 - Förslag på en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)" 
till Kulturdepartementet, överlämna Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 
2018-01-10. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 1 september 2016 att tillsätta en särskild utredning: Utredning om 
en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02). Utredning ska ge förslag hur lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk ska förstärkas för att ge alla fem n ationella 
minoriteter de grundläggande rättigheter som lagen beskriver i hela landet. Den 15 juni 2017 
beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till utredningen som remissvaret gäller. Österåkers 
kommun tillhör sedan 2010 förvaltningsområde för finska språket och har särskilt ansvar för 
det och även erhåller statsbidrag. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:18. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-01-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M ) yrkar att bif all till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att som 
svar på remiss "Nästa Steg? Del 2 - Förslag på en stärkt minoritetspolitik (SOU 2 017:88)" till 
Kulturdepartementet, överlämna Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 
2018-01-10. 

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

Expedieras 
- Kulturdepartementet 
- Kommunkansliet 

Justerandes sig x y fa .. Utdragsbestyrkande 
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KS §2:24 Dnr. KS 2017/0329 

Bilaga till "Trepartsavtal avseende rätt och skyldighet för 
kommunen att överta hyresavtal samt särskild reglering av 
lokalkostnadsdelen i skolpengen m.m. vid nybyggnad av grundskola 
för nytt område på kommunal mark där avsikten är att ingå 
tomträttsavtal" 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna att den av Samhällsbyggnads förvaltningen framtagna bilagan också tecknas av 
kommunens ftrmatecknare tillsammans med det av kommunstyrelsen godkända avtalet. 

Ptotokollsanteckning 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning 
Vi vill understryka vikten av att behandla samtliga huvudmän för skolan lika. Det skall 
innebära att kommunens lokalersättning, momskompensation etc gäller lika för alla huvudmän 
för skolor där kommunen betalar ut skolpeng med ersättning för lokalhyra. Regler för 
momskompensation får aldrig innebära en överkompensation, huvudman skall inte kunna få 
ersättning med mer än påvisbara momskostnader. 
Ann-Christine Furustrand 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till bilaga till det avtal som reglerar 
förhållandena då privata byggherrar bygger nya skollokaler för skolor med enskild huvudman. 
Avtalet syftar all att öka kommunens kontroll i avsikt att trygga framtidens skola och att skapa 
tryggare förhållanden för byggherrar som är beredda att bygga helt nya skollokaler. Den nu 
framtagna bilagan syftar till att förty dliga, definiera och utveckla vissa punkter i avtalet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:22. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-01-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) y rkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att godkänna 
att den av Samhällsbyggnadsförvaltningen framtagna bilagan också tecknas av kommunens 
firmatecknare tillsammans med det av kommunstyrelsen godkända avtalet. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyr,<an<'e 

Sammanti rotokoll för Ko. styrelsen 2018-02-12 

KS §2:25 Dnr. KS 2017/0382 

Valärende - Kommunala råden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Entlediga Mats Nordahl (C) från Tillgänglighetsrådet. 

2. Till Integrationsrådet utse följande ordförande och ledamöter: 

- Franz Heinel (ÖP), ordförande. 
- Björn Winnerfeldt (I,), ledamot. 
- Kristina Lemon (C), ledamot. 
- Margareta Olin (S), ledamot. 

Sammanfattning 
Endedigande samt utse ordförande och ledamöter till Integrationsrådet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M ) redogör för förslag om att endediga M ats Nordahl (C) från 
Tillgänglighetsrådet samt utse ordförande och ledamöter till Integrationsrådet. 

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

Expedieras 
- Ordförande i Tillgänglighetsrådet 
- Ordförande i Integrationsrådet 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

^ usieraKer 

KS §2:26 Dnr. KS 2018/0045 

Revidering av bestämmelser för boendeparkering 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna bestämmelser för boendeparkering i enlighet med Samhällsbyggnads förvaltningens 
tjänsteudåtande daterat 2018-02-01. 

Sammanfattning 
Bestämmelser för boendeparkering revideras så lätt lastbil blir tillåtet fordonsslag. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-02-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M ) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att godkänna bestämmelser för boendeparkering i enlighet med 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-02-01. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer y ^ Utd' ityrkande 

' ; -V" 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

yi usieraKer 

KS §2:27 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 2017-12-21 - 2018-02-05 

- Protokollsutdrag, Skolnämnden, 2017-06-13, § 5:8, Redovisning av uppdrag i budget 2017 — 
utreda förutsättningar för utökning av idrott och hälsa i grundskolan. 
- Protokollsutdrag, Vård- och omsorgsnämnden, 2017-10-24, § 9:9, Svar på uppdrag från 
Kommunfullmäktige § 6:5 att kartlägga och genomföra potentiella åtgärder för att höja kvalitet 
och att förbättra effektivitet inom äldreomsorg. 
- Cirkulär 17:52, SKL, Ersättningar och villkor vid familjehems vård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2018. 2017-11-17. 
- Cirkulär 17:53, SKL, Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 
korttidsvistelse enligt LSS för år 2018. 2017-11-17. 
- Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2018. 2017-11-17. 
- Protokoll, Stockholmsregionens Försäkring AB 2017-11-21. 
- Protokoll, AB Vårljus. 2017-12-06. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2017-12-12. 
- Inbjuda, SKL, Demokratidagen. 2017-12-15. 
- Samrådsredogörelse, Vaxholms kommun, Blåplan för Vaxholms stad 2017-2030. 2017-12-
21. 
- Cirkulär 17:67, SKL, Redovisningsfrågor 2017 och 2018. 2017-12-21. 
- Cirkulär 17:68, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2017-2021. 2017-12-21. 
- Remiss, Socialstyrelsen, Kunskapsstöd med rekommendationer om behandling vid 
spelmissbruk och spelberoende. 2017-12-21. 
- Cirkulär 17:69, SKL, Slutligt utfall av 2016 år kommunal fastighetsavgift samt prognos för 
åren 2017, 2018 och 2019. 2017-12-21. 
- Trafikverket, vägvisning längs väg 276 genom Åkersberga. 2017-12-27. 
- Information, Inera, Revidering av Ineras allmänna villkor. 2018-01-12. 
- Inbjudan, Regeringskansliet, Workshop om behovet av bostäder för hushåll med en svag 
ställning på bostadsmarknaden. 2018-01-13. 
- Cirkulär 18:1, SKL, Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelsen - HÖK 16 - i lydelse 
2017-04-01 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård. 2018-01-11. 
- Verksamhetsplan, Storsthlm, Verksamhetsplan för 2018. 
- Remiss, Naturvårdsverket, Angående tillämpning av varuförordningen. 2017-01-22. 
- Remissvar, Stockholm stads remissvar av Ändring av direktiv om främjande av rena och 
energieffektiva vägtransportfordon. 2018-01-23. 
- Remiss, Länsstyrelsen Stockholm, 2018 års sammanställning över vägar. 2018-01-23. 

Forts. 

Justerandes sic er ^ Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

^ usteraKer 

Forts. KS § 2:27 

- Cirkulär 17:50, SKL, Information om regler i kg och kollektivavtal om bisyssla. 2018-01-24. 
- Cirkulär 18:3, SKL, SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension. 2018-01-
25. 
- Meddelande, SKL, Meddelande från styrelsen nr 3/2018, Överenskommelse mellan staten 
och SKL om stöd till j ämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal nivå och regional 
nivå 2018-2020. 2018-01-26. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Beslut enligt 12 kap, 2 § plan- och bygglagen (1987:10) 
ÄPBL. 2018-01-30. 
- Protokoll vid extra bolagsstämma, Armada Kanalfastigheter AB. 2018-01-30. 
- Protokollsutdrag, Socialnämnden, 2018-01-25, § 1:7, Svar på revisionsrapport - Granskning 
av vården för personer med beroende- och missbruksproblematik. 
- Remiss, Stockholm stad, Remiss av förslag till handlingsplan för godstraök i Stockholms 
stad. 2018-02-05. 

Postlista v. 51/2017-5/2018. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

fltr 

yi usteraKer 
Sammantr otokoll för Koi ;tyrelsen 2018-02-12 

KS §2:28 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. 

- Skoldirektören har 2017-11-28 fattat beslut om studiebesök till Århus, Danmark, för 4 
personer inom skolförvaltningen, i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning p. 
9.32. 

- Sammanställning av personalenheten över anställningsbeslut under perioden 2017-01-01 -
2017-03-31. 2017-12-05. 

- Sammanställning över beslut fattade av personalchefen enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning punkterna 9.22, 9.9 och 9.9 under perioden 2017-11-06 — 2017-12-06. 

- Sammanställning av personalenheten över anställningsbeslut under perioden 2017-07-01 — 
2017-09-30. 2018-01-10. 

- Kommunstyrelsens ordförande har 2018-01-10 utfärdat fullmakt till socialdirektören Susanna 
Kiesel att företräda Österåkers kommun vid AB Vårljus ägardialog. Beslut om fullmakt 
fattades vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-08, § 1:23. 

- Kommundirektören har 2018-01-17 beviljat bidrag om 5000 kr till Fredsborgsskolan 
avseende persontransport till regionfinalen i Vi i Femman. Beslutet fattades i enlighet med 
Kommunstyrelsens delegationsordning p. 15.5. 

- Sammanställning av delegationsbeslut inom Samhällsbyggnads förvaltningen under perioden 
2017-11-27-2018-01-16. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer — Utdragsbestyrkande 
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