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Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X 

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

M Johan Boström X 

M Hampe Klein X 

L Patrik Ferm X 

C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand - Lennart B. 

S Anas Abdullah X 

S Mats Larsson X 

RP Roger Johansson X 

MP Michael Solander X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Övriga närvarande Funktion 

Staffan Erlandsson Skoldirektör 

Katarina Freme Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 

Per-Olof Kroon Biträdande Samhällsbyggnadschef 

Mohammed Khoban Budget- och kvalitetschef 

Anna Anderman Väg- och trafikchef 

Fredrik Nestor Exploateringschef 

Charlotte Hedlund Strategisk planeringschef 

Helena Cronberg Kommunikationschef 

Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 

Susan El H ark Politisk sekreterare (L) 

Fredrik Zethraeus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer \ , ^ Utdragsbestyrkande W5 r 
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KS §3:1 

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 
Punkten Kommundirektören informerar utgår. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast 
fredagen den 23 mars 2018, kl. 13.15, kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) f öreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast fredagen den 23 mars 2018, kl. 13.15, kommunkansliet Alceahuset, Åkersberga. 

Information 
-Jenny Nilsson, säkerhetsstrateg, informerar om säkerheten i kommunen. 

- Mikael Dahlberg, VD för Armada Fastighets AB, informerar om Armada Fastighets AB 
koncern och dess verksamheter. 

- Eva Jernnäs, Energi- och klimatrådgivare, informerar om verksamheten. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §3:3 Dnr. KS 2018 /0041 

Tomträttsupplåtelse Husby 2:1 13 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna att fastigheten Husby 2:113 upplåts som tomträtt till en beräknad årlig 
tomteättsgäld som förnärvarande uppgår till 426 800 kronor. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi anser att den princip som Österåkers kommun bör ha skall bygga på att kommunen äger 
marken och fastigheten och därefter tar ställning till vem som skall vara huvudman för 
förskole- och skolverksamheten. 
Detta för att kommunen är garant för utbildning till alla barn och unga som bor i Österåker. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Upplåtelse av tomträtt för skolverksamhet mellan fastighetsägaren Österåkers kommun och 
föreslagen tomträttshavare Turako Skolfastighet 12 AB. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:3. 
- SamhäUsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtände daterat 2018-01 29. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att godkänna att fastigheten Husby 2:113 upplåts som tomträtt till 
en beräknad årlig tomträttsgäld som förnärvarande uppgår till 426 800 kronor. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 3 :4 Dnr. KS 2018/ 0042 

Tomträttsupplåtelse Berga 6:607 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna att fastigheten Berga 6:607 upplåts som tomträtt med en beräknad årlig 
tomträttsavgäld som förnärvarande uppgår till 88 000 kronor. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi anser att den princip som Österåkers kommun bör ha skall bygga på att kommunen äger 
marken och fastigheten och därefter tar ställning till vem som skall vara huvudman för 
förskole- och skolverksamheten. 
Detta för att kommunen är garant för utbildning till alla barn och unga som bor i Österåker. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Upplåtelse av tomträtt för förskoleverksamhet mellan fastighetsägaren Österåkers kommun 
och föreslagen tomträttshavare Turako Skolfastighet 12 AB. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:4. 
- Samhällsbyggnads förvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2018-01-30. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att godkänna att fastigheten Berga 6:607 upplåts som tomträtt 
med en beräknad årlig tomträttsavgäld som förnärvarande uppgår till 88 000 kronor. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer^ Utdragsbestyrkande 
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KS §3:5 Dnr. KS 2017/0256 

Planuppdrag för Skånsta 2:171 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Skånsta 
2:171. 

Sammanfattning 
Ansökan avser en ändring av markanvändning i detaljplan för fastigheten Skånsta 2:171 så att 
nuvarande markanvändning i form av kultur- och fritidsändamål medges. Planförfrågan 
innefattade inledningsvis även önskemål att behålla möjligheten till bostadsändamål enligt 
gällande plan. Efter dialog med fastighetsägaren ändrades önskemålet till att istället möjliggöra 
för tillfällig övernattning, exempelvis då konstutövare nyttjar fastigheten som ateljé. 
Anledningen till detta är att bredda möjligheterna för kultur- och fritidsverksamhet att 
fortsättningsvis kunna bedrivas. Förvaltningen ställer sig positiv till att pröva planläggning som 
medger kultur- och fritidsändamål, inklusive tillfällig vistelse, inom området. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:5. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Skånsta 
2:171. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §3:6 Dnr. KS 2017/0359 

Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers 
kommun 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers kommun 2018. 

Sammanfattning 
Den kommunala energi- och klimatrådgivningen (EKR) erbjuder kostnadsfria, opartiska råd 
om energianvändning och klimatpåverkan riktat till privatpersoner, företag och föreningar. 
Verksamheten har bedrivits i Österåkers kommun i många år med stöd från 
Energimyndigheten. Det övergripande syftet är att rådgivningen ska bidra till att uppfylla de 
mål för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan som har beslutats nationellt, 
regionalt och lokalt. Prioriterade målgrupper enligt föreskrifter och utlysning av stödet är 
hushåll i bostadsrätt, äganderätt och småhus samt små och medelstora företag. Även 
rådgivning inom transporter mgår. 
Energimyndighetens krav från och med 2017 på en halvtidstjänst för EKR uppfylls i 
samarbete med Vaxholms stad. Årsvisa verksamhetsplaner tas fram för, och utfallet redovisas, 
i respektive kommun. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:6. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
godkänna verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers kommun 2018. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer hcr Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:7 Dnr. KS 2017/0084 

Svar på medborgarförslag nr 8/2017 - Närtrafikbuss till Lervik 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 8/2017 besvarat med hänvisning till att kollektivtrafikfrågor faller 
inom landstingets kompetensområde och att kommunen för en fortlöpande dialog med 
Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting för en förbättrad 
kollektivtrafikförsörjning i kommunen. 

Protokollsanteckning 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning 
Lervik är den enda brygga på fastlandet i kommun där skärgårdstrafiken regelbundet 
trafikerar. 
Därför är det angeläget att busstrafik kommer till som trafikerar med anslutning till 
skärgårdstrafikens tidtabell. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Michael Solander (MP) lämnar en protokollsanteckning 
Miljöpartiet tycker att Medborgarförslaget är intressant och pekar på behov med hänsyn till 
Breviksbadet, Ångbåtsbryggan och barn & ungdomars trygghet i området. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
I e tt medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun 2017-02-23 föreslås att en 
närtrafikbuss till Lervik inrättas med avgångar några gånger om dagen/kvällen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:7. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-02-20, reviderad 2018-03-12. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag nr 8/2017 besvarat med hänvisning till att kollektivtrafikfrågor faller inom 
landstingets kompetensområde och att kommunen för en fortlöpande dialog med 
Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting för en förbättrad 
kollektivtrafikförsörjning i kommunen. 

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

Forts. 

justerandes signaturei Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 3:7 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer AT Utdragsbestyrkande 
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KS §3:8 Dnr. KS 2017/0085 

Svar på medborga rförslag nr 9/2017 - Närtrafikbuss till 
ångbåtsbryggan i Lervik 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 9/2017 besvarat med hänvisning till att kollektivtrafikfrågor faller 
inom landstingets kompetensområde och att kommunen för en fortlöpande dialog med 
Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting för en förbättrad 
kollektivtrafikförsörjning i kommunen. 

Protokolls anteckning 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning 
Lervik är den enda brygga på fastlandet i kommun där skärgårdstrafiken regelbundet 
trafikerar. 
Därför är det angeläget att busstrafik kommer till som trafikerar med anslutning till 
skärgårdstra fikens tidtabell. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Michael Solander (MP) lämnar en protokollsanteckning 
Miljöpartiet tycker att Medborgarförslaget är intressant och pekar på behov med hänsyn till 
Breviksbadet, Ångbåtsbryggan och barn & ungdomars trygghet i området. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
I e tt medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun 2017-02-23 föreslås att en 
närtrafikbuss som åker vidare från Favoriten till Lerviks brygga, inrättas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:8. 
- Michaela Fletchers (M) ordförande förslag daterat 2018-02-20, reviderad 2018-03-12. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag nr 9/2017 besvarat med hänvisning till att kollektivtrafikfrågor faller inom 
landstingets kompetensområde och att kommunen för en fortlöpande dialog med 
Trafik förvaltningen inom Stockholms läns landsting för en förbättrad 
kollektivtrafikförsörjning i kommunen. 

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

Justerandes signaturer ^ ^*'j/ > U td rags bestyrkan de 
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Forts. KS § 3:8 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturei Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:9 Dnr. KS 2018/0182 

Svar på medborgarförslag nr 12/2017 - Infartsparkering 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 12/2017 besvarat med hänvisning till fortsatt dialog med 
fastighetsägaren och till det fortsatta arbetet med Transportstrategin. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun 2017-05-18 förslås att 
parkeringsplatser i parkeringshuset vid Åkersberga station upplåts som infartsparkering, samt 
flera platser i centrum. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-02-20. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2018-01-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag nr 12/2017 besvarat med hänvisning till fortsatt dialog med fastighetsägaren 
och till det fortsatta arbetet med Transportstrategin. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §3:10 Dnr. KS 2017/0197 

Svar på medborgarförslag nr 15/2017 - Förlängning av gång- och 
• • o 

cykelbana vid Östra Banvägen i Akersberga 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag 15/2017 besvarat med hänvisning till att föreslagen förlängning av 
gång-och cykelvägen vid Östra Banvägen ligger under Österskärs vägförenings 
samfällighetsansvar. Men är det möjligt att med hänsyn till bussarnas framkomlighet att 
anlägga en gång- och cykelväg på föreslagen sträcka är det en god idé. 

Sammanfattning 
I e tt medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun 2017-06-09 föreslås att den 
befintliga gång- och cykelvägen vid Östra Banvägen, förlängs fram till Margretelundsvägen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-02-20, reviderad 2018-03-12. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag 15/2017 besvarat med hänvisning till att föreslagen förlängning av gång-och 
cykelvägen vid Östra Banvägen ligger under Österskärs vägförenings samfällighetsansvar. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande Men är det möjligt att med hänsyn till 
bussarnas framkomlighet att anlägga en gång- och cykelväg på föreslagen sträcka är det en god 
idé. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 3: 1 I Dnr. KS 2017/0381 

Remissvar Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Remissvaret angående Tillväxt- och regionplaneförvaltningens remiss om Förslag till 
godsstrategi för Stockholmsregionen godkänns i enlighet med bilaga 3, daterad 2018-02-23. 

2. Komplettera texten i t jänsteudåtandet under rubriken Förvaltningens slutsatser, i texten om 
Åsättra med att Trafikverket måste rusta upp vägen till Åsättra hamn då vägen i dagens läge 
inte klarar tung trafik. Och att en replipunkt på södra I.justerö bör tas fram. 

Sammanfattning 
Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till regional godsstrategi som ska omfatta 
hela Stockholms län. Godsstrategin ska bidra till att nå målen i den regionala 
utvecklingsplanen i Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:12. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-02-20, reviderad 2018-03 12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens besluts förslag 
innebärande att remissvaret angående Tillväxt- och regionplaneförvaltningens remiss om 
Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen godkänns i enlighet med bilaga 3, daterad 
2018-02-23. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på tillägg under rubriken Förvaltningens slutsatser, i texten 
om Åsättra, innebärande att komplettera med att Trafikverket måste rusta upp vägen till 
Åsättra hamn då vägen i dagens läge inte klarar tung trafik. Och att en replipunkt på södra 
Ljusterö bör tas fram. 

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

Expedieras 
- Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer' Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:1 2 Dnr. KS 2018/0046 

Igångsättningsbeslut - 01010 Gång- och cykelväg Runö Gårds Södra, 
väg 276 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna igångsättningsbeslut för anläggning av 01010 Gång- och cykelväg Runö Gårds 
Södra, väg 276. Finansiering sker inom beslutad investeringsram. 

Särskilt yttrande 
Mats Larsson (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Det finns fler platser i Österåkers kommun som behöver cykelvägar, t.ex. ute på Ljusterö. 
Mats Larsson (S) 

Sammanfattning 
Under 2017 projekterades en ny gång- och cykelväg i området Runö Gårds Södra intill statlig 
väg 276. Gång- och cykelvägen ska kopplas samman med ny gång- och cykelväg i 
exploateringsområdet Runö Gårds Södra och befintlig gång- och cykelväg i norr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:13. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
att godkänna igångsättningsbeslut för anläggning av 01010 Gång- och cykelväg Runö Gårds 
Södra, väg 276. Finansiering sker inom beslutad investeringsram. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer ' Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3: 13 Dnr. KS 2018/0083 

Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Verksamhetsberättelsen för Kommunstyrelsen 2017 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen hade 2017 en budgetram på -169 750 tkr, varav -103 840 tkr återfinns inom 
samhällsbyggnads förvaltningens delar. Utfallet för året är -165 149 tkr för hela 
kommunstyrelsen vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om 4 600 tkr. 
Samhällsbyggnads förvaltningens delar redovisar ett överskott jämfört med budget på 

Investeringsramen för 2017 var -124 300 tkr varav -122 300 tkr avser investeringar inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I bokslutet redovisas en positiv budgetavvikelse avseende 
investeringar om 27 668 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-03-12. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:3. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att verksamhetsberättelsen för Kommunstyrelsen 2017 noteras till protokollet. 

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

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

4 699 tkr. 

Justerandes signature Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS §3:14 Dnr. KS 2018/0083 

Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige 2017 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige m.m. redovisar för 2017 ett utfall om -11 021 tkr vilket motsvarar en 
positiv budgetavvikelse med 198 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-03-12. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige 2017 noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- B udget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer' V Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3:15 Dnr. KS 2018/0083 

O 

Årsredovisning för Österåkers kommun 201 7 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna årsredovisning för Österåkers kommun 2017. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor har i enlighet med Lagen om kommunal redovisning sammanställt 
årsredovisning för Österåkers kommun avseende år 2017. Denna innehåller förutom bokslut 
för nämnderna också en sammanställd redovisning där det helägda kommunala bolaget 
Armada Fastighets AB, inkl. dotterbolag, samt ägda delar av Roslagsvatten AB, inkl. 
dotterbolag, ingår. 
Resultatet för Österåkers kommun 2017 uppgår till 147,8 mnkr, vilket är 106,8 mnkr bättre än 
budgeterat. Resultat vid avstämning mot balanskravet är därmed positivt. Detta möjliggör 
reservering för framtida pensionskostnader om 125,5 mnkr. Resultatet i den sammanställda 
resultaträkningen som inkluderar ovan nämnda bolag, uppgår till 167,6 mnkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-03-09. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att godkänna årsredovisning för Österåkers kommun 2017. 

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

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3:1 6 Dnr. KS 2018/0067 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2018 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med februari månad en positiv budgetawikelse om 2 315 
tkr, varav 1 758 tkr återfinns inom samhällsbyggnads förvaltningens delar. Bokslutsprognosen 
visar ingen avvikelse mot budget. 
Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse i 
bokslutsprognosen om 4 334 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-03-12. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:6. 

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

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

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

justerandes signaturer:, Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3:17 Dnr. KS 2018/0067 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2018 noteras till p rotokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. till och med februari månad visar en 
budgetawikelse om 654 tkr. Bokslutsprognosen redovisar ingen avvikelse mot budget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-03-12. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:7. 

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

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 

Controller KS/KF 
Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS §3:18 Dnr. KS 2018/0067 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

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

2. Vård och omsorgsnämnden samt Socialnämnden anmodas att fastställa internbudgeten 
enligt KF:s beslut senast under januari månad för att kunna upprätta månadsuppföljning per 
februari och att kvalitetssäkra bokslutsprognosen. 

3. Produktionsstyrelsen anmodas att höja kvalitet på internbudgeten för att möjliggöra 
upprättande av månadsuppföljning per februari med hög prognossäkerhet enligt kommunens 
planering och styrprocess. 

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

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-03-14. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:8. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per februari månad 2018 noteras till 
protokollet. 
2. Vård och omsorgsnämnden samt Socialnämnden anmodas att fastställa internbudgeten 
enligt KF:s beslut senast under januari månad för att kunna upprätta månadsuppföljning per 
februari och att kvalitetssäkra bokslutsprognosen. 
3. Produktionsstyrelsen anmodas att höja kvalitet på internbudgeten för att möjliggöra 
upprättande av månadsuppföljning per februari med hög prognossäkerhet enligt kommunens 
planering och styrprocess. 
Forts 

Justerandes signaturer ^ , Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

Fotts. KS § 3:18 

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

Expedieras 
- Produktionsstyrelsen 
- Socialnämnden 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer- Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3:1 9 Dnr. KS 2018/0068 

Rapportering av flyktingverksamhet per februari 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Rapport om flyktingverksamheten per februari månad 2018 noteras till protokollet. 

2. Socialnämnden anmodas att kvalitetssäkra flyktingverksamhetens bokslutsprognos för att 
uppnå ekonomi i balans och att utveckla rapporten bl.a. för effekten av integrationsarbetet för 
nyanlända.. 

Sammanfattning 
Antalet människor som söker asyl i Sverige idag är stabilt och utvecklingen bedöms fortgå 
under året. Migrationsverkets prognos för 2018 visar att totalt 23 000 personer (år 2017 var 
det 25 666) kommer att söka asyl, varav 1 500 är ensamkommande barn (år 2017 var det 1 
336). Nästa år väntas antalet asylsökande öka till 29 000 varav 2 300 är ensamkommande, 
utifrån att den tillfälliga lagen upphör i mitten av det året. Enligt dagens prognos väntas antalet 
öppna ärenden som inte har fått beslut minska från 36 700 till 12 800 under 2018. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-03-15. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:9. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Rapport om flyktingverksamheten per februari månad 2018 noteras till protokollet. 
2. Socialnämnden anmodas att kvalitetssäkra flyktingverksamhetens bokslutsprognos för att 
uppnå ekonomi i balans och att utveckla rapporten bl.a. för effekten av integrationsarbetet för 
nyanlända.. 

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

Expedieras 
- Socialnämnden 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer 

fYtr 
Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3:20 Dnr. KS 2018/0053 

Svar på revis ionsrapport - Granskning av intern kontroll i 
redovisningsrutiner kopplat till de finansiella rapporterna 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Som yttrande till revisorerna överlämna Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 
2018-03-12 med bilaga. 

2. Kommunstyrelsen får en rapport över de vidtagna åtgärderna med anledning av 
revisionsrapporten av internkontrollrutiner kopplat till de finansiella rapporterna och att detta 
sker löpande. 

Sammanfattning 
Utifrån genomförd granskning är PwCs sammanfattande bedömning att Kommunstyrelsens 
interna kontroll avseende de utvalda redovisningsrutinerna är tillfredsställande. Bedömningen 
grundar sig på att de inte har noterat några väsentliga brister inom de granskade områdena 
som skulle kunna påverka räkenskaperna. Däremot har de i granskningen noterat ett antal 
områden där det finns möjlighet att förbättra och förstärka den interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-03-12. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att som yttrande till revisorerna överlämna Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 
2018-03-12 med bilaga. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att Kommunstyrelsen får en rapport över de vidtagna 
åtgärderna med anledning av revisionsrapporten av internkontrollrutiner kopplat till de 
finansiella rapporterna och att detta sker löpande. 

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

Expedieras 
- Förtroendevalda revisorer 
- Ekonomienheten 
- Redovisningsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer4' \XvV^ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3: 21 Dnr. KS 2017/0064 

O 

Återtagande av borgensansökan från Armada Fastighets AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Medge Armada Fastighets AB (556374-9539) att återta sin tidigare borgensansökan. 

Sammanfattning 
Armada Fastighets AB (556374-9539) har in kommit med en begäran om återtagande av 
tidigare borgenansökan, vilken Österåkers kommun i föreliggande ärende bes lutar att medge 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:11. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-02-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Komm unstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att medge Armada Fastighets AB (556374-9539) att återta sin tidigare borge nsansökan. 

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

Expedieras 
- Armada Fastighets AB 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer < \j Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3:22 Dnr. KS 2018/0059 

Inrättande av en kommunal resursskola i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Inrättandet av en kommunal resursskola som drivs av Produktionsstyrelsen noteras till 
protokollen. 

2. Finansiering sker inom Skolnämndens tilldelade ram avseende medel för särskilt stöd 
(tilläggsbelopp)som fördelas bl.a. till Produktionsförvaltningen årligen. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi anser att det är bra att en kommunal resursskola kommer till. Vi har allt sedan den 
resursskola, KOV togs bort argumenterat för att detta behövs. 
Det uppskattade behovet av platser tror vi är i underkant. Lokaler i Österåkers skolor är en 
bristvara varför det kan vara svårt att hitta lokaler för resursskolan men vi hoppas att 
lokalfrågan löses på ett bra sätt och inom snar framtid. Finansieringen föreslås initialt ske 
inom Produktionsförvaltningens budget för särskilt stöd vilket är något vi tror riskerar att spä 
på Produktionsförvaltningens nuvarande underskott varför en mer stadigvarande finansiering 
av verksamheten måste till. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
Miljöpartiet ställer sej positivt till att inrätta en kommunal resursskola. 
Däremot så är vi tveksamma till att verksamheten ska kunna bedrivas med i budget 2018 
befintliga medel. Vi känner en oro över att dels den nya enheten men också övrig verksamhet 
där särskilt stöd är en förutsättning kan bli lidande. 
Ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att kunna bedriva resursskola med kvalitet. 
Österåkers kommun har redan innan beslutet att inrätta en resursskola stora utmaningar att 
lösa lokalfrågan för vår skolverksamhet. Trots detta så vill vi poängtera vikten av att 
resursskolan kommer bedrivas i för elever och lärare ändamålsenliga lokaler som inte kan 
beskrivas som provisorium. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Med stöd av att Högsta förvaltningsrätten i en dom i juni 2017 öppnat upp 
möjligheten att inrätta kommunala resursskolor föreslås att Produktions förvaltningen ges i 
uppdrag att inrätta och driva en kommunal resursskola. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:12. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-02-20. 
Forts. 

Justerandes signaturer < Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

Forts. KS § 3:22 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Inrättandet av en kommunal resursskola som drivs av Produktionsstyrelsen noteras till 
protokollen. 
2. Finansiering sker inom Skolnämndens tilldelade ram avseende medel för särskilt stöd 
(tilläggsbelopp)som fördelas bl.a. till Produktionsförvaltningen årligen. 

Michael Solander (MP) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

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

Expedieras 
- Produktionsstyrelsen 
- Skolnämnden 
- B udget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturefCT\" .... Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3:23 Dnr. KS 2018/0090 

Nytt avtal för Stockholm Archipelago 2018 - 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förlänga avtalet för Stockholm Archipelago 2018-2020. 

2. Den årliga avgiften till Stockholm Archipelago på 150 000 kronor ska belasta 
Kommunstyrelsens ordinarie budget. 

Sammanfattning 
Samarbetet Stockholm Archipelago har avslutat sin första programperiod 2015-2017. Ett nytt 
avtal har tagits fram för perioden 2018-2020. Syftet med samarbetet är en starkare 
besöksnäring i Stockholms skärgård med fokus på en internationell målgrupp. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:13. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-02-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Förlänga avtalet för Stockholm Archipelago 2018-2020. 
2. Den årliga avgiften till Stockholm Archipelago på 150 000 kronor ska belasta 
Kommunstyrelsens ordinarie budget. 

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

Expedieras 
- Stockholm Archipelago 
- Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3: 24 Dnr. KS 2017/0047 

Svar på motion nr 1/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt 
oss inspireras av Finland, Nederländerna och Centerpartiet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motion nr 1/2017 med hänvisning till att det idag inte finns någon möjlighet att 
genomför motionärens förslag då inga extra boendeplatser finns att tillgå på kommunens 
äldreboenden. 

Sammanfattning 
1 en motion väckt i Kommun fullmäktige 2017-01-30, § 1:23, föreslår Ann-Christine 
Furustrand (S) att Österåkers kommun undersöker möjligheten att hitta en modell där 
myndiga gymnasielever bor gratis eller till rabatterad hyra på äldreboenden i utbyte mot 
exempelvis 30 timmars sällskap i månaden. Motionen har behandlats av Skolnämnden, Vård-
och omsorgsnämnden samt Produktionsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:14. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-02-20. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-11-30. 
- Protokollsutdrag från Produktionsstyrelsens sammanträde 2017-11-23, § 9:7. 
- Produktions förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-11-09. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2017-11-07, § 8:8. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-10-10. 
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2017-06-20, § 6:8. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-05-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att avslå 
motion nr 1/2017 med hänvisning till att det idag inte finns någon möjlighet att genomför 
motionärens förslag då inga extra boendeplatser finns att tillgå på kommunens äldreboenden. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokol! för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

Forts. KS § 3:24 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
jag, den som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår. 

Expedieras 
- Produktionsstyrelsen 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Skolnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturei ^Utdragsbestyrkande 



! 

0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2018-03-19, § 3:24 

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 

KD Arne Ekstrand - Lennart B X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Hans Flellberg X 

MP jonas Jonsson X 

Resultat 8 4 i 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3 :25 Dnr. KS 2017/0237 

Svar på motion nr 15/2017 från Francisco Contreras (V) - Motion 
om flyktingungdomar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 15/2017 besvarad med hänvisning till Socialnämndens beslut SN § 11:5 att 
anta riktlinjer för fördelning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för att möjliggöra för 
den som anvisats som ensamkommande till kommunen och som fyller 18 år under pågående 
asylprocess att bo kvar i kommunen längst t o m 30 juni 2018, i enlighet med regeringens 
intentioner. 

Sammanfattning 
I en motion väckt av Kommunfullmäktige 2017-09-18, § 6:17, föreslår motionären att 
Kommunfullmäktige ska besluta att de flyktingungdomar som bor i kommunen och som fyller 
18 år innan asylansökan av avgjord ska få bo kvar i Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:15. 
- Michaela Fletchers (M) ordförande förslag daterat 2018-02-20. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-02-19. 
- Protokollsutdrag Skolnämnden 2018-01-30 § 1:7. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-02. 
- Protokollsutdrag Socialnämnden 2018-01-25 § 1:8. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-10. 
- Protokollsutdrag Socialnämnden 2017-12-14 § 11:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motion nr 15/2017 besvarad med hänvisning till Socialnämndens beslut SN § 11:5 att anta 
riktlinjer för fördelning av tillfälligt bidrag till fö rening som arbetar för att möjliggöra för den 
som anvisats som ensamkommande till kommunen och som fyller 18 år under pågående 
asylprocess att bo kvar i kommunen längst t o m 30 juni 2018, i enlighet med regeringens 
intentioner. 

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

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Socialnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3:26 Dnr. KS 2017/0263 

Svar på motion nr 17/2017 från Ann-Christine Furustrand (S), 
Ingela Westerlund (S), Kristina Embäck (S), Jonas Jonsson (MP) och 
Heidi Stapf Ekström (MP) - Tryggare asylprocess för 
ensamkommande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 17/2017 besvarad med hänvisning till Socialnämndens beslut SN § 11:5 att 
anta riktlinjer för fördelning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för att möjliggöra för 
den som anvisats som ensamkommande ull kommunen och som fyller 18 år under pågående 
asylprocess att bo kvar i kommunen längst t o m 30 juni 2018, i enlighet med regeringens 
intentioner. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2017-09-12, § 6:17, föreslår motionärerna dels att 
ensamkommande unga som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven under asylprocesstiden 
och som anvisats till Österåkers kommun skall få bo kvar i kommunen, istället för att flytta till 
Migrationsverkets anläggningsboenden och dels att kommunen tar ansvar upp till och med det 
år berörda unga fyller 21 år med hänsyn till den statliga ersättningen samt socialnämndens 
uppdrag. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:16. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-02-20. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-03-07. 
- Protokollsutdrag från Socialnämnden sammanträde 2018-01-25, § 1:9. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärandet att anse motion nr 
17/2017 besvarad med hänvisning till Socialnämndens beslut SN § 11:5 att anta riktlinjer för 
fördelning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för att möjliggöra för den som anvisats 
som ensamkommande till kommunen och som fyller 18 år under pågående asylprocess att bo 
kvar i kommunen längst t o m 30 juni 2018, i enlighet med regeringens intentioner. 

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

Expedieras 
- Socialnämnden 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer. wt Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3:2 7 Dnr. KS 2017/0021 

Svar på medborgarförslag nr 1/2017 - Ändra lydelse "inom 
område med samlad bebyggelse" i lokala ordningsföreskrifter för 
Österåkers kommun (01 FS 2011 :6 — Stockholms läns 
författningssamling § 18) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla medborgarförslag nr 1/2017 med hänvisning lydelsen "inom område med samlad 
bebyggelse" tas bort i § 18 allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera § 18 i allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Sammanfattning 
Svar på medborgarförslag nr 1/2017 - Andra lydelse "inom område med samlad bebyggelse" 
i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun (01FS 2011:6 - Stockholms läns 
författningssamling § 18). 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:17. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-02-20. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-02-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande 
1. Bifalla medborgarförslag nr 1/2017 med hänvisning lydelsen "inom område med samlad 
bebyggelse" tas bort i § 18 allmänna lokala ordningsföreskrifter. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera § 18 i allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer J . Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3:28 Dnr. KS 2017/0022 

Svar på medborga rförslag nr 2/2017 - Ändring i lokala 
ordningsföreskrifter för Österåkers kommun (01FS 2011:6 — 
Stockholms läns författningssamling § 18) avseende tider då 
privatpersoner utan tillstånd får använda pyrotekniska varor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla medborgarförslag nr 2/2017 med hänvisning till att § 18, avseende tider då 
privatpersoner utan tillstånd får använda pyrotekniska varor, i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna, ska revideras i enlighet med medborgarförslaget. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera § 18 i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna. 

Sammanfattning 
Svar på medborgarförslag nr 2/2017 - Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers 
kommun (01 FS 2011:6 - Stockholms läns författningssamling § 18) avseende tider då 
privatpersoner utan tillstånd får använda pyrotekniska varor 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:18. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-02-20. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-02-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförande förslaget innebärande 
1. Bifalla medborgarförslag nr 2/2017 med hänvisning till att § 18, avseende tider då 
privatpersoner utan tillstånd får använda pyrotekniska varor, i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna, ska revideras i enlighet med medborgarförslaget. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera § 18 i de allmänna lokala 
ordnings föreskri fterna. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

Justerandes signature Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3: 29 Dnr. KS 2018/0062 

Projektplan för Sveriges kvalitetskommun 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den bilagda projektplanen, till t jänsteutlåtande daterat 2018-03-01, ska gälla för projektet 
Sveriges kvalitetskommun 2021. 

2. Kommunstyrelsen får löpande information om arbetet med projektet Sveriges 
kvalitetskommun 2021. 

Protokolls anteckning 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning 
Vi ser positivt på processen att analysera och arbeta fram metoder för att anpassa kommunens 
service, infrastruktur och bebyggelse för att möta invånarnas krav och förväntningar. 
Att kommunens verksamheter levererar rätt service i rätt tid, med beaktande av optimalt 
resursutnyttjande och god ekonomisk hushållning. För oss Socialdemokrater är processen, 
analysen och de förbättringar som förväntas komma av detta som det viktigaste, att vinna pris 
är sekundärt. 
Ann-Christine Furustrand 

Sammanfattning 
Österåkers kommun ska sträva efter att erhålla utmärkelsen "Sveriges kvalitetskommun" 2021. 
Med bakgrund av detta ges skoldirektören i samverkan med budget- och kvalitetschefen ett 
särskilt uppdrag att leda kommunens arbete mot målet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:19. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-03-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att den bilagda projektplanen, till tjänsteutlåtande daterat 2018-03 01, ska gälla för projektet 
Sveriges kvalitetskommun 2021. 
Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande Kommunstyrelsen får löpande information 
om arbetet med projektet Sveriges kvalitetskommun 2021. 

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

Expedieras 
- Skoldirektören 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturei Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3:30 Dnr. KS 2018/0085 

Pedagogisk omsorg alternativt förskoleverksamhet på Ingmarsö 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att från och med augusti 2018 anordna barnomsorg i 
form av pedagogisk omsorg på Ingmarsö. 

2. Verksamheten finansieras av gällande pengsystem kompletterat med skärgårdsstöd. 

3. För 2018 ska Skärgårdsstöd på ca 40 tkr per månad finansieras via posten oförutsett centralt 
i resultatbudgeten och ska fr.o.m. 2019 beaktas i Skolnämndens ram 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av utredning som Skolnämnden gjort om möjligheten att starta pedagogisk 
omsorg eller förskoleverksamhet på Ingmarsö föreslås Produktionsstyrelsen få i uppdrag att 
organisera verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-03-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att från och med augusti 2018 anordna barnomsorg i 
form av pedagogisk omsorg på Ingmarsö. 
2. V erksamheten finansieras av gällande pengsystem kompletterat med skärgårdsstöd. 
3. För 2018 ska Skärgårdsstöd på ca 40 tkr per månad finansieras via posten oförutsett centralt 
i resultatbudgeten och ska fr.o.m. 2019 beaktas i Skolnämndens ram 

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

Expedieras 
- Produktionsstyrelsen 
- Skolnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer^-sT^x^^- __ Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS §3:31 Dnr. KS 2018/0097 

Förstudie - Hjärtsäker kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till kommunstyrelsens kontor att upphandla en förstudie som innehåller en fullständig 
plan inklusive investeringsförslag och övriga kostnader för a tt Österåkers kommun ska kunna 
kalla sig för e n hjärtsäker kommun. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande har på Trygg i Österåker önskat att det genomförs ett uppdrag 
med mål att Österåkers kommun ska kunna benämna sig en hjärtsäker kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-03-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Komm unstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att uppdra till kommunstyrelsens kontor att upphandla en förstudie som innehåller en 
fullständig plan inklusive investerings förslag och övriga kostnader för att Österåkers kommun 
ska kunna kalla sig för en hjärtsäker kommun. 

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

Expedieras 
- Upphandlingsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS §3:32 Dnr. KS 2012/0148 

Styrkande av fullmakt 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med tidigare beslut av kommunstyrelsens ordförande, 
att ge fullmakt till advokat Karin Hernvall, vid Advokatfirman Åberg & Co, eller den hon i sitt 
ställe förordnar att vid Mark- och miljööverdomstolen föra Österåkers kommuns talan i 
ärende Överklagande av mark- och miljödomstolens dom 2017-12-04, P 6609-16 gällande 
detaljplan för Säbyvikens marina. 

2. Fullmakten innefattar behörighet att även utom domstol iaktta och bevaka kommunens rätt 
i saken, att uppbära och kvittera alla kommunen tillkommande medel och handlingar med 
undantag för delgivning av stämningsansökan eller annan ansökan varigenom ett mål eller 
ärende anhängiggörs mot kommunen. Fullmakten innefattar även behörighet att anta eller 
förkasta förlikning eller ackord. 

Sammanfattning 
Styrkande av att Österåker kommun 2018-02-13 gett fullmakt åt företrädare vid advokatfirma 
att föra kommunens talan vid Mark- och miljööverdomstolen i ärende Överklagande av mark 
och milj ödomstolens dom 2017-12-04, P 6609-16 gällande detaljplan för Säby vikens marina. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-03-12. 

Deltar ej i beslutet 
Ann-Christine Furustrand (S), Anas Abdullah (S) och Mats Larsson (S) deltar inte i beslutet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsförvaltningens beslutsförslag 
1. Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med tidigare beslut av kommunstyrelsens ordförande, 
att ge fullmakt till advokat Karin Hernvall, vid Advokatfirman Åberg & Co, eller den hon i sitt 
ställe förordnar att vid Mark- och miljööverdomstolen föra Österåkers kommuns talan i 
ärende Överklagande av mark- och miljödomstolens dom 2017-12-04, P 6609-16 gällande 
detaljplan för Säbyvikens marina. 
2. Fullmakten innefattar behörighet att även utom domstol iaktta och bevaka kommunens rätt 
i saken, att uppbära och kvittera alla kommunen tillkommande medel och handlingar med 
undantag för delgivning av stämningsansökan eller annan ansökan varigenom ett mål eller 
ärende anhängiggörs mot kommunen. Fullmakten innefattar även behörighet att anta eller 
förkasta förlikning eller ackord. 

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

Justerandes signaturer fjtyf' ^tc'ra2s'3estyr'<anc'e 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

Forts. KS § 3:32 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer I Utdragsbestyrkande 

/Itf 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3:33 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 informadon fmns i sin helhet hos 
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet. 
Anmälan av meddelanden och informadon som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2018-02-06 - 2018-03-12. 

- Protokoll, Armada Kanalfastigheter, 2017-12-12. 
- Protokoll, Armada Bostäder, 2017-12-12. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter, 2018-01-30. 
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2018-01-30. 
- Protokoll, Österåkers stadsnät AB, 2018-01-30. 
- Protokoll, Österåkers Exploaterings fastigheter AB, 2018-01-30. 
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter AB, 2018-01-30. 
- Protokoll, Sågra Fastighets AB, 2018-01-30. 
- Protokoll, Tunadotter AB, 2018-01-30. 
- Cirkulär 17:66, SKL, Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna för 
kalenderåret 2018. 2018-01-31. 
- SKL, Inbjudan till medborgardialog i komplexa frågor, integration — förtroendevald. 2018-
02-09. 
- Cirkulär 18:4, SKL, Information om extra tjänster. 2018-02-09. 
- Information, Norrvattens Medlemskommuner, Uppgift om andelstal 2017 och 2018 års 
fakturering. 2018-02-12. 
- Missiv, Migrationsverket, 195 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna kvar i 
kommunen betalas ut i februari 2018. 2018.-02-15. 
- Remiss, Länsstyrelsen Stockholm, Förslag till handlingsplan för grön infrastruktur i 
Stockholms län. 2018-02-15. 
- Cirkulär 18:5, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2018-2021. 2018-02-15. 
- Kallelse, Mälardalsrådet, Kallelse till rådsmöte. 2018-02-16. 
- Protokoll, Storsthlm, 2018-02-20. 
- Remiss, Stockholms Ornitologiska Förening, Ansökan om tillstånd till skyddsjakt efter 
vitkindad gås. 2018-02-20. 
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2018-02-20. 
- Protokoll, Österåkers Stadsnät AB, 2018-02-20. 
- Protokoll, Österåkers Exploateringsfastighet AB, 2018-02-20. 
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter AB, 2018-02-20. 
- Protokoll, Sågra Fastighets AB, 2018-02-20. 
- Protokoll, Tunadotter AB, 2018-02-20. 
- Protokoll, Norrvatten, 2018-02-21. 
- Inbjudan, Inbjudan till kundforum för journal- och läkemedelstjänster för vårdgivare, 2018-
02-23. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

Forts. KS § 3:33 

- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Ansökan om dispens från biotopskydd för åtgärder vid 
diken på fastigheten Sjökarby 3:1, Österåkers kommun. 2018-02-26. 
- Cirkulär 18:6, SKL, Överenskommelse om statistik, SÖK T 18, med bilaga AID. 2018-02-28. 
- Cirkulär 18:7, SKL, Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare. 
2018-02-26. 
- Cirkulär 18:8, SKL, Fullmäktiges val av revisorer. 2018-02-28. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Tillstånd till renovering av milstolpar, väghållningsstenar 
och minnesstenar enligt 2 kap, 7 § kulturmiljölagen (KML) (1988:950), Täby- och Österåkers 
kommun, Stockholms län, 2018-02-28. 
- Årsstämma, Vårljus AB 2018-05-03. 2018-03-05. 
- Dialog, SKL, Förbättra demokratin genom dialog och deltagande 2018-05-17/18. 2018-03-
05. 
- Remiss, Länsstyrelsen i Stockholms län, Rekommendationer för hantering av översvämning 
till följd av skyfall - stöd i fysisk planering. 2018-03-07 

Postlista v. 6 - 10/2018 

Expedieras 
- Kommunkansliet 
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o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3: 34 Dnr. KS 2018/0014 

Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen 

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

Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 
Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos kommunkansliet samt hos sekreteraren 
under sammanträdet. 
Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. 
Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis är 
uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden 
börjar löpa från det datum då sökanden fått del av beslutet. 

- Sammanställning av personalenheten över anställningsbeslut under perioden 2017-10-01 -
2017-12-31. 2018-01-30. 

- Sammanställning över beslut fattade av personalchefen enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning punkterna 9.6 och 9.9 under perioden 2018-02-02 — 2018-02-14. 

- Sammanställning av delegationsbeslut inom Samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 
2018-01-31 -2018-03-05. 

- Sammanställning över beslut fattade av säkerhetsstrategen enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning punkterna 1.5, kameraövervakning, under perioden 2018-03-05 — 
2018-03-12. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

16, § 16:5). 
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