
f~"åker 
Sammanträdesprotokoll för 
Kommunstyrelsen 

Tid 

Plats 

Närvarande 

Onsdagen den 24 oktober 2018, kl. 15.00- 15:55 

Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Enligt bifogad närvarolista 

Utses att justera, § 12:2 Ann-Christine Furustrand (S) 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Fredrik Zethraeus §§ 1 2:9 

Michaela Fletcher (M) §§ 1 2:9 

'i 
-Christttfe Furustrand (S) § § 12:9 

Anslagsbevis § 12:9 justeras i d irekt anslutning till sammanträdet 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 2018-10-25 - 2018-11 -14 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-10-24 
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet, Alceahuset) Åkersberga 

Fredrik Zethrasus 

0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-24 

KS §12:9 Dnr. KS 2012/0107 

Yttrande över Naturskyddsföreningens överklagan av detaljplan för 
Näsängen, etapp I 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande och Kommunstyrelsens l:e vice ordförande, att var 
för sig, underteckna yttrande till Mark- och Miljödomstolcn i Mål nr. P 4250-18 gällande 
Naturskyddsföreningen i österåkers överklagande av Österåkers kommuns beslut för 
detaljplan för Näsängen, etapp 1. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun ska yttra sig över Naturskydds föreningens överklagan av detaljplan för 
Näsängen, etapp 1, till M ark- och miljödomstolen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningen bereder ärendet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande och 
Kommunstyrelsens l:e vice ordförande, att var för sig, underteckna yttrande till Mark- och 
Miljödomstolen i Mål nr. P 4250-18 gällande Naturskyddsföreningen i Österåkers 
överklagande av Österåkers kommuns beslut för detaljplan för Näsängen, etapp 1. 

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

Expedieras 
- Mark- och miljödomstolen 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer f\ j j/\ Utdragsbestyrkande 



pusieräker 
Sammanträdesprotokoll för 
Kommunstyrelsen 

Tid 

Plats 

Närvarande 

Onsdagen den 24 oktober 2018, kl. 15.00 - 15.55 

Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Enligt bifogad närvarolista 

Utses att justera, § 12:2 Ann-Christine Furustrand (S) 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Fredrik Zethraus §§ 12:1 -12:8, §§ 12:10-12:26 

! A ra ' \ 
Michaela Fletcher (M) \ i§ liwlSrsir 12:10-12:26 

Ann-Christine Furustrand (S) §§ I 2:l-J2QJ§J 

Anslagsbevis § 12:9 j usterades i omedelbar anslutning till sammanträdet 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Förvaringsplats för 
protokollet 

2018-10-26 - 2018-

Kommunstyrelsen 

2018-10-24 

lffc3iuset, Åkersberga 

Fredrik Zethrasus 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-24 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 

L Mathias Lindow, 1 :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 X 

S Anas Abdullah X 

S Mats Larsson X 

RP Roger Johansson X 

MP Michael Solander X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint -
S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X , • • • • • • - ; • 
Övriga närvarande Funktion 
Staffan Erlandsson Stf. Kommundirektör 

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Katarina Freme Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 

Kristina Eineborg Näringslivs- och utvecklingschef 

Christer Armstrand T rygghetsassistent 

Fredrik Nestor Exploateringschef 

Maria Bengs Planchef 

Mohammed Khoban Budget- och kvalitetschef 

Krister Sernbo Tf. Strategisk planeringschef 

Helena Cronberg Kommunikationschef 

Joachim Holmqwist Politisk sekreterare (M) 

Susan El Hark Politisk sekreterare (L) 

Fredrik Zethrasus Kom m unsekreterare 

Justerandes sif ;r Vtöp Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-24 

KS § 12:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Nytt ärende 
Nytt ärende Miljöbidrag 2018 för Österåkers kommun blir nummer 22 på dagordningen. 
Nytt ärende Tillgänglighetsbidrag 2018 för Österåkers kommun blir nummer 23 på 
dagordningen. 
Nytt ärende Ny politisk organisation för Österåkers kommun för mandatperioden 2019-2022 
blir nummer 24 på dagordningen. 

Tidigare nummer 22 blir nummer 25 och nummer 23 blir nummer 26 på dagordningen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Samman- protokoll för K- nstyrelsen 2018-10-24 

KS § 12:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till just erare. Protokollet justeras senast 
torsdagen den 25 oktober, kl. 16.00, kommunkansliet, Alceahuset. 

Sammanfattning 
Mats Larsson (S) fö reslår Ann-Christine Furustrand (S) til l justerare . Protokollet föreslås 
justeras senast torsdagen den 25 oktober, kl. 16.00, kommunkansliet, Alceahuset. 

Information 

Justerandes signaturer V }fcf Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-24 

iy?usieraK@r 

KS §12:3 Dnr. KS 2017/0262 

Svar på motion nr 16/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Snygga till området längs kanalen och skapa fler parkeringsplatser 
längs Båthamnsvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 16/2017 besvarad med hänvisning till att upprustning av grönområdet utförts 
under hösten 2017, samt att de befintliga parkeringsmöjligheter kan ses som tillräckliga i och 
med närheten till infartsparkeringen. Behov och placering av en gångbro mellan den Östra 
kanalstaden mot det som kommer bli den Västra kanalstaden är ännu inte fastställt utan utreds 
vidare i projektet Kanalstaden, övergripande infrastruktur. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion daterad den 15 augusti 2017 yrkat på en 
upprustning av grönområdet på kommunens mark, Runö 7:88, och anläggande av fler 
parkeringsplatser. Yrkande finns även att den planerade gångbron över kanalen mellan 
Båthamnsvägen och Östra kanalstaden anläggs. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-10-10, § 8:7. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-10-03. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-09-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
16/2017 besvarad med hänvisning till att upprustning av grönområdet utförts under hösten 
2017, samt att de befintliga parkeringsmöjligheter kan ses som tillräckliga i och med närheten 
till infartsparkeringen. Behov och placering av en gångbro mellan den Östra kanalstaden mot 
det som kommer bli den Västra kanalstaden är ännu inte fastställt utan utreds vidare i 
projektet Kanalstaden, övergripande infrastruktur. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer ; fa Utdr styrkande 

usieraKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-24 

forts. KS § 12:3 

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 Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 10 ja-röster och 3 nej-röster. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



0 österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2018-10-24, § 12:3 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindow, l: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 

RP Roger Johansson X 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 

OP Lennart Berneklint -
s Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 10 3 -

Samman orocokoll för K nstyrelsen 20 18-10-24 

KS §12:4 Dnr. KS 2018/0007 

Svar på medborgarförslag nr 1/2018 - Gång- och cykelbro över 
Åkers kanal mellan Aspövägen och Båthamnsvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 1/2018 besvarat med hänvisning till det fortsatta arbetet inom 
projektet för Kanalstaden. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun 2018-01-09 för eslås att en gång-
och cykelbro över Åkers kanal mellan Aspövägen och Båthamnsv ägen, anläggs genast. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-10-10, § 8:8. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-10-03 . 
- Samhällsbyggnads förvaltningen tjänsteudåtande daterat 2018-09-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifa ll till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag nr 1/2018 besvarat med hänvisning till det fortsatta arbetet inom projektet 
för Kanalstaden. 

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

Expedieras 
- Förslagsställ aren 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ter Utdragsbestyrkande 



lypusieimer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-24 

KS § 12:5 Dnr. KS 2018/0033 

Svar på medborgarförslag nr 4/2018 - Båt som skärgårdsindikator 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 4/2018 besvarat med hänvisning till att 
Samhällsbyggnads förvaltningen inte anser det lämpligt ur traf iksäkerhetssynpunkt att placera 
en så stor båt vid en entré eller i stadsmiljö som kommunen har rådighet över, samt att det 
även kan tillkomma kostnader för drift och skötsel. Skärgårdsfö rankringen anses även i viss 
mån tillgodoses med befintliga utsmy ckningar 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 25 januar i 2018, föreslås att 
kommunen, från en privatperson, mottar en båt att väderbehandlas och ställas vid infart eller i 
stadsmiljö, detta för att förtydliga kommunens skärgårdsanknytning. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-10-10, § 8:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-10 -03. 
- SamhäUsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-10-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrka r bifall til l ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag nr 4/2018 besvarat med hänvisning till att Samhällsbyggnadsförvaltningen 
inte anser det lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt att placera en så stor båt vid en entré eller i 
stadsmiljö som kommunen har rådighet över, samt att det även kan tillkom ma kostnader för 
drift och skötsel. Skärgårds förankringen anses även i viss mån tillgodoses med befintliga 
utsmyckningar. 

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

Expedieras 
- Förslagsstäl laren 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdr styrkande 

^ usieraKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-24 

KS §12:6 Dnr. KS 2018/0262 

Igångsättningsbeslut - 00145 Skånstaparken, lekplats 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna igångsättningsbeslut för anläggning av 00145 Skånstaparken, lekplats. Projektet 
finansieras inom beslutad investeringsram. 

Sammanfattning 
För att förbättra möjligheterna till lek i Skånsta behövs en totalrenovering av lekplatsen vid 
Murkelvägen. Attraktiva lekmiljöer bidrar till att erbjuda Österåkersborna god kommuna l 
service samt en god livsmiljö. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbe tsutskott har behandlat ärendet 2018-10-10, § 8:10. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-10-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifal l till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna igångsättningsbeslut för anläggning av 00145 Skånstaparken, lekplats. Projektet 
finansieras inom beslutad investeringsram. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes sigr r 1^" Utdragsbestyrkande 
rfCf 



^ u»ött5ii emeii 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-24 

KS §12:7 Dnr. KS 2018/0287 

Remiss över betänkandet "Vägar till hållbara vattentjänster" SOU 
2018:34 

Kommunstyrelsens beslut 

Lämna tjänsteutlåtande, daterat 2018-10-12, som remissvar över betänkandet "Vägar till 
hållbara vattentjänster" SOU 2018:34. 

Sammanfattning 
Statens utredning om hållbara vatten tjänster har tagit fram ett betänkande "Vägar till hållbara 
vattentjänster". Syftet är bland annat att öka åtgärdstakten för små avlopp och återvinningen 
av näringsämnen. Detta utgör ett samlat yttrande över betänkandet, där Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden (MHN) samt Roslagsvatten (RV) lämnat egna yttranden, där yttrandet 
från MHN bifogas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-10-10, § 8:11. 
- SamhäUsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-10-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Lämna tjänsteudåtande, daterat 2018-10-12, som remissvar över betänkandet "Vägar till 
hållbara vattentjänster" SOU 2018:34. 

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

Expedieras 
- Miljö- och energidepartementet 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 

Samman protokoll för K nstyrelsen 2018-10-24 

ly? ten arvs II 

KS § I 2:8 Drr. KS 2017/0132 

Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta klimatanpassningsplan för Österåker i enlighet med tjänsteudåtande, 2018-10-05, 
bilaga 1. 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
Genom att inte kostnadsberäkna eller mer specificerat prioritera dom olika åtgärderna så anser 
MP att vi får ett mer otydligt dokument. 
Vi får också svårare att ekonomiskt ta höjd för större klimatanpassningar. 
Michael Solander (MP) 

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

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september att återremittera ett förslag till 
klimatanpassningsplan för Österåkers kommun genom en minoritetsåterremiss. Förslagen 
klimatanpassningsplan beskriver åtgärder för att motverka negativa effekter på samhället av ett 
klimat i förändring. Anledningen till återremissen var att kostnader och tidplan för de 
föreslagna åtgärderna inte var redovisade, vilket ansågs skulle kunna medföra svårigheter att 
korrekt prioritera dessa. 
Det finns dock ett behov av att i närtid ha en antagen plan för att kunna möta utmaningarna 
från den tätortsutveckling vi åtagit oss genom översiktsplan och Sverigeförhandling. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-10-10, § 8:12. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-10-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anta 
klimatanpassningsplan för Österåker i enlighet med tjänsteudåtande, 2018-10-05, 
bilaga 1. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



%j usieraKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-24 

KS §12:10 Dnr. KS 2018/0295 

Nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inom del 
av Nolsjö 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta det till samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlå tände 2018-10-12 bilagda förslag till 
utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inom del av Nolsjö för 
område och fastigheter som redovisas i bilaga 1.1, att gälla från och med 2018-12 -01. 

Sammanfattning 
Österåkers vatten har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde 
för dricksvatten och spillvatten för fastigheter inom Nolsjö på Ljusterö. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-10-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ti ll samhäHsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att anta det till samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande 2018-10-12 
bilagda förslag t ill utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inom del 
av Nolsjö för område och fastigheter som redovisas i bilaga 1.1, att gälla från och med 2018-
12-01. 

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

Expedieras 
- Österåkers vatten 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer ^ ^styrkande 

Q usieraKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-24 

KS § 12:11 Dnr. KS 2018/0296 

Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten 
inom Västansjö 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta det till samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande 2018-10-12 bilagda förslag till 
utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inom Västansjö för område 
och fastigheter som redovisas i bilaga 1.2, att gälla från och med 2018-12-01 . 

Sammanfattning 
Österåkers vatten har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde 
för dricksvatten och spillvatten för fastigheter inom Västansjö (Mellans jö) på Ljusterö. 

Beslutsunderlag 
SamhäHsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-10-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M ) yrkar bifall til l samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att anta det till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande 2018-10-12 
bilagda förslag till utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inom 
Västansjö för område och fastigheter som redovisas i bilaga 1.2, att gälla från och med 2018-
12-01. 

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

Expedieras 
- Österåkers vatten 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes sif Utdragsbestyrkande 



tarmen 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-24 

KS §12:12 Dnr. KS 2018/0297 

Godkännande av försäljning av fastighet (Tråsättra 1:94 och 
Tråsättra 1:355) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Armada Kommunfastigheter AB, org. nr 556791-2596, att försälja fastigheterna 
Tråsättra 1:94 och Tråsättra 1:355 till bostadsutvecklingsbolaget Bo Klok Mark och 
Exploatering AB, i enlighet med förvaltningens tjänsteudåtande, daterat 2018-10-16. 

Sammanfattning 
Armada Kommunfastigheter AB, org. nr. 556791-2596, som är ett dotterbolag till Armada 
Fastighets AB, org. nr. 556120-8249, och ingår i Armadakoncernen äger fastigheterna 
Tråsättra 1:94 samt Tråsättra 1:355, som är belägna på adresserna Söralidsvägen 35 — 37 i 
Margretelund, har kommit överens med Bo Klok Mark och exploatering AB får förvärva 
nämnda fastigheter för motsvarande 3000 kr/ljus BTA, som den nya detaljplanen medger att 
bygga. 
Överenskommelser grundas på förutsättningen att Bo Klok Mark och exploatering AB 
bekostar den nya detaljplanen för området samt står för samtliga exploateringskostnader. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-10-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att godkänna Armada Kommunfastigheter AB, org. nr 556791-2596, att försälja fastigheterna 
Tråsättra 1:94 och Tråsättra 1:355 till bostadsutvecklingsbolaget Bo Klok Mark och 
Exploatering AB, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-10-16. 

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

Expedieras 
- Armada Kommunfastigheter AB 
- Kommunkansliet 
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Nytt planuppdrag för del av Valsättra del 2 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av 
Valsättra del 2, i enlighet med karta bilaga 1. 

Sammanfattning 
Syftet med förslaget planuppdrag är att genom detaljplaneläggning pröva möjligheten till 
utveckling av bostadsändamål i form av småhus inom del av Valsättra del 2. Syftet är även att 
avgränsa tidigare uppdrag till att endast omfatta del av området. Svinninge planprogram 
upprättades år 2005 och en hel del förutsättningar har förändrats sedan dess samt utifrån 
resultatet av de natur- och kultur-1 utredningar som har gjorts, anses ett nytt beslut om 
planuppdrag samt föreslagen avgränsning vara lämplig. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-10-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnads förvaltningen besluts förslag 
innebärande att Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för del av Valsättra del 2, i enlighet med karta bilaga 1. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer ^ t/l>/"Z^' Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2018 noteras til l protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med september månad en positiv budgetavvikelse om 2 
813 tkr, varav 4 124 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. 
Kommunstyrelsens kontor redovisar en bokslutsprognos med en positiv avv ikelse om 150 tkr 
mot budget. Samhällsbyggnads förvaltningens delar redovisar en bokslutsprognos i enlighet 
med budget. 
Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse i 
bokslutsprognosen om -967 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-10-15. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-10-10, § 8:3. 

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

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 
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Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2018 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. till och med september månad visar en 
budgetavvikelse om -177 tkr. Bokslutsprognosen redovisar ingen av vikelse emot budget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-10-15. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-10-10, § 8:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar b ifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 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 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes sif sr v-1 I/L/7Z Utdragsbestyrkande 
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Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

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

2. Bevilja bidragsutbetalning på 20 tkr till närradio för att finansiera radiokurs. 

3. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2018. 

4. Produktionsstyrelsen anmodas att följa "Styrmodellsprinciper för beställar- och 
utförarorganisationen" som fastställts av Kommunfullmäktige. Enligt principerna ska bl.a. 
Produktionsstyrelsen ansvara för att uppföljning av verksamheten sker månatligen på 
enhetsnivå. Uppföljningen ska omfatta prestationer, kvalitet, personal och ekonomi. 

Sammanfattning 
Resultatbudgeten för 2018 uppgår till 22 Mkr. Bokslutsprognosen per september månad visar 
en positiv avvikelse om 13 Mkr jämfört med budget 2018. Prognosen har försämrats med 4 
Mkr jämfört med månadsuppföljning per augusti månad. Det är Produktionsstyrelsen som har 
prognostiserat sämre bokslutsprognos. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-10-18. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-10-10, § 8:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per september månad 2018 noteras till 
protokollet. 
2. Bevilja bidragsutbetalning på 20 tkr till närradio för att finansiera radiokurs. 
3. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2018. 
4. Produktionsstyrelsen anmodas att följa "Styrmodellsprinciper för beställar- och 
utförarorganisationen" som fastställts av Kommunfullmäktige. Enligt principerna ska bl.a. 
Produktionsstyrelsen ansvara för att uppföljning av verksamheten sker månatligen på 
enhetsnivå. Uppföljningen ska omfatta prestationer, kvalitet, personal och ekonomi. 

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

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

Justerandes signaturer " . Utdragsbestyrkande 
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KS §12:17 Dnr. KS 2018/0292 

Budget 2019 och plan 2020-2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1 Kommunfullmäktige 
1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande. 

Exkl. revision 
Bruttokostnader 11 900 tkr 
Intäkter 620 tkr 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige 
Revision 
Bruttokostnader 1 900 tkr 
Intäkter 30 tkr 

2 Kultur- och fritidsnämnden 
2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande 

Bruttokostnader 94 400 tkr 
Intäkter 7 000 tkr 

2.2 Pengen för Musikskola fastställs enligt bilaga 1. 

2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 9-13. 

3 Skolnämnden 
3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande 

Bruttokostnader 1 248 200 tkr 
Intäkter 95 000 tkr 

3.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 2-5. 

3.3 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem fastställs enligt bilaga 14. 

4 Vård- och omsorgsnämnden 
4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande 

Bruttokostnader 695 600 tkr 
Intäkter 76 000 tkr 

Justerandes signaturer !/\ , - Utdragsbestyrkande 



^usieraKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-24 

Forts. KS § 12:17 

4.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 6-7. 

4.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 15-16. 

5 Produktionsstyrelsen 
Investeringsbudget för 2019 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda 
investeringar fastställs enligt följande 

5.1 Drift 2 500 tkr 
5.1 Investering 4 000 tkr 

5.2 Taxor och avgifter för måltidsverksamhet fastställs enligt bilaga 17. 

6 Socialnämnden 
6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande 

Bruttokostnader 151 300 tkr 
Intäkter 64 300 tkr 

6.2 Peng för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 8. 

6.3 Taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 18. 

7 Byggnadsnämnden 
7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande 

Bruttokostnader 47 000 tkr 
Varav samhällsbetalda resor exkl. adm. 19 600 tkr 
Intäkter 15 600 tkr 

7.2 Investeringsbudget 2018 fastställs enligt följande 

Investeringar (Trafik) 
Summa utgifter 2 500 tkr 
Summa inkomster 300 tkr 

7.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 19. 

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande 

Brutto kostnader 13 800 tkr 
Intäkter 5 400 tkr 

8. 2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 20 
Forts. 
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9 Kommunstyrelsen 
9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2019 fastställs enligt 
följande 
Bruttokostnader 267 500 tkr 
Intäkter 99 000 tkr 

9.2 Investeringsbudget 2019 fastställs enligt bilaga 22 (kortfattad sammanställning enligt 
följande) 

Investeringar Utgifter Inkomster 
IT 4 000 tkr 

SBF 
Attraktiv offentlig plats 31 400 tkr 10 000 tkr 
Stadsutveckling/Trafikplan 41 440 tkr 14 300 tkr 
Gator & vägar, reinvesteringar 16 260 tkr 
Beläggningsåtgärder 8 350 tkr 
Gång och cykelvägar 10 750 tkr 1 000 tkr 
Trafikåtgärder 6 600 tkr 200 tkr 
Kultur & fritid 6 800 tkr 
Miljöåtgärder 1 000 tkr 100 tkr 
Mät (digitala kartor) 2 700 tkr 
Delsumma (SBF) 125 300 tkr 25 500 tkr 
Summa investeringar 129 300 tkr 25 500 tkr 

9. 3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 21. 

Övergripande nivå 

10. Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2019 fastställs. 

11. Planeringsramar för år 2020 och 2021 fastställs. 

12. Utdebitering fastställs för 2019 till 17:10 per skattekrona dvs. sänkning med 25 öre jämfört 
med år 2018. 

13. Kommunens internränta fastställs till 1,5 % för år 2019. 

14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar. 

15. Årets resultat för 2018 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för 
resultatutjämningsreserv i balansräkning under posten eget kapital. 

16. Borgensavgift för Armada fastighet AB och Österåkers vatten AB fastställs med 0, 35 % 
respektive 0,25 % av borgensåtagandet för år 2019. 
Forts. 
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17. Friskvårdsbidrag för 2019 höjs från 1 900 till 2 000 kr/år och person dvs. en höjning med 
100 kr jämfört med år 2018. 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget enligt 
Kommunfullmäktiges ramar. 

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att arbeta vidare med resultatstyrning med hänsyn 
till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer samt modellen för "Mål och 
resultatstyrning". 

20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljning per mars och september enligt Ekonomienhetens mall. 

Särskilda uppdrag 

21. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera Skånsta Ryttares fastighet med 
hänsyn till KF:s tidigare beslut (KF §134, 2005-12-19) i samråd med Kommunstyrelsens 
kontor och Samhällsbyggnadsförvaltning. 

22. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för att organisera 
kulturskola och dess finansiering i samråd med Budget- och kvalitetsenheten. 

23. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda om behov finns för att hålla Solskiftets 
bad öppet för funktionsnedsatta över sommaren. 

24. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda genomförande av kulturvecka under 
sommartid och dess finansiering. 

25. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda halverad avgift för ridning 
funktionsnedsatta inom den tilldelade ramen för nämnden. 

26. Skolnämnden får i uppdrag att följa upp och utvärdera införandet av två- eller 
flerlärarsystem i kommunala grundskolor i kommunen. Detta ska ske i samråd med 
Produktionsstyrelsen. 

27. Skolnämnden får i uppdrag att följa upp tidigare satsningar och utreda förutsättningarna 
för fler vuxna i skolan i syfte att avlasta lärare och minska lärares administrativa uppgifter med 
hänsyn till extra satsningar via skolpeng under 2016-2019. 

28. Skolnämnden får i samråd med socialförvaltningen och skolornas huvudmän i uppdrag att 
kartlägga pågågående arbete kring hedersrelaterad problematik i syfte att motverka psykisk och 
fysisk ohälsa hos unga. 

Forts. 
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29. Skolnämnden får i uppdrag att utreda behov av ytterligare yrkesprogram. Syftet är att ge 
ökad valfrihet inom kommunen och ökade möjligheter att gå vidare till annan utbildning, t.ex. 
från språkintroduktion. 

30. Skolnämnden får uppdrag att följa upp genomförandet av extra satsning på utökat antal 
timmar, motsvarande 32 timmar per läsår i åk 6-9 idrott- och hälsa med hänsyn till satsningar i 
budget 2018. 

31. Skolnämnden får i uppdrag att införa första förskolelärartjänst för 15 personer fr.o.m. 
2019 och ska utvärderas efter två år. 

32. Skolnämnden får i uppdrag att kartlägga, följa upp och analysera effekten av politiska 
satsningar under de tre senaste åren inom både förskole- och skolverksamhet. Detta ska 
rapporteras till Kommunstyrelsen senast juni 2019. 

33. Skolnämnden får i uppdrag att utreda orsakerna bakom resultatet gällande psykisk ohälsa 
bland annat med hjälp av resultat från Stockholmsenkäten och föreslå eventuella åtgärder. 

34. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett 
biståndsbedömt trygghetsboende ur både ekonomi- och verksamhetsperspektiv. 

35. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra Silviacertifiering för berörda 
undersköterskor under 2019-2021. 

36. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en 
kvalitetspeng till utförare som uppnår av kommunens uppsatta kvalitetsmål. 

37. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa internfördelad budget för flyktingverksamhet 
(både asylsökande och nyanlända som har fått PUT/TUT) senast januari 2019 i syfte att 
kvalitetssäkra bokslutsprognosen och budget i balans för 2019. 

38. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att följa "Styrmodellsprinciper för beställar- och 
utförarorganisationen" som fastställts av Kommunfullmäktige, så att bl.a. 
Produktionsstyrelsen ska fastställa budget för resultatenheterna och 
Produktionsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av verksamheten sker månatligen på 
enhetsnivå. Uppföljningen ska omfatta prestationer, kvalitet, personal och ekonomi. 

39. Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp modellen för kvalitetsutveckling i form av 
"Mål och resultatstyrning" i relation till projektet Sveriges kvalitetskommun 2021. Detta ska 
redovisas till Kommunstyrelsen delårsbokslutet per augusti 2019. 

40. Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera vision 2040 med hänsyn taget till delaktighet 
från medborgare och medarbetare. Detta ska rapporteras senast tillsammans med direktiv och 
anvisningar för budget 2020 och plan 2021-22 i juni 2019 till Kommunfullmäktige. 

Forts. 
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41. Kommunstyrelsen får i uppdrag att alla ärende som har ekonomiska konsekvenser utöver 
nämndernas tilldelade ramar för 2019 och framöver ska stämmas av med budget- och 
kvalitetsenhet innan handlingar lämnas över till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

42. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram effektiviseringspaket på 10 Mkr genom 
förnyelse (exempelvis digitalisering, processkartläggning och samverkan samt 
utmaning/konkurrensutsättning) i första hand inom icke peng relaterade verksamheter. Detta 
ska redovisas tillsammans med "Direktiv och anvisningar för budget 2020 och plan 2021-
2022" i maj 2019. 

43. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla finansiering av utgifter avseende 
Sverigeförhandling med hänsyn till både kort- och långsiktighet. Detta ska rapporteras till 
nästkommande Kommunfullmäktiges sammanträde. 

44. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera omorganisationen inom Socialförvaltningen 
tillsammans med ekonomiska konsekvenser i samråd med Budget och kvalitetsenheten. 

45. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra rankningen inom 
företagsklimat så att Österåkers ska vara en av sju bästa i länet eller en av 20 bästa i landet. 

46. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra kommunens rankning 
enligt Aktuell hållbarhet (f.d. Miljöaktuellt) så att Österåkers kan vara en av 50 bästa i landet. 

47. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera avgiftsnivåer inom barnomsorg utifrån 
Skolverkets uppgifter om ekonomiskt tak för familjernas inkomstår som lämnas 1 december 
2018. 

48. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för att inrätta ett 
ungdoms fullmäktige eller ungdomsparlament/liknande i samråd med berörda nämnder. 

49. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med Samhällsbyggnads förvaltningens 
plan för markförsäljning, köp av mark samt redovisning av exploateringsverksamhet för att 
förbättra långsiktigheten ur både ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Detta ska 
redovisas senast mars 2019. 

50. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter till förlängning av Näsuddens 
naturreservat utmed Täljöviken. 

51. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Stockholms läns landsting ta fram ett 
förslag för att möjliggöra båtpendling och att utreda eventuell med finansiering av extra turer 
från Åsättra samt tur från fastlandet. 

Forts. 
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52. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för att etablera en ny simhall i 
samråd med Kultur- och fritidsnämnden. Utredningen ska omfatta lokalisering och dess 
finansiering. Avrapportering ska ske senast november 2019 i samband med budget 2020, plan 
2021-2022. 

53. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för en hållbar destinationsutveckling 
inom tematiskt tillägg till översiktsplan (TÖP). 

54. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en förstudie för vattenprojekt (Ren havsvik). 
Finansieringen sker inom Kommunstyrelsens tilldelade ram. 

55. Armada Fastighet AB får i uppdrag att rusta upp kök och uteplats vid Ruffens lokaler på 
Storängsvägen 7 i samråd med Vård- och omsorgsnämnden. Finansieringen sker inom Vård-
och omsorgsnämndens tilldelade ram. 

56. Armada Fastighet AB får i uppdrag att redovisa underhållsplan för kommunala 
verksamhetslokaler för förskolor, skolor samt idrottshallarnas nödvändiga upprustning i 
kommunen med hänsyn till dagens behov. Avrapportering ska ske till Kommunstyrelsen 
senast juni 2019. 

57. Armada Fastighet AB får i uppdrag att utreda förutsättningar för att iordningställa fler 
omklädningsrum och förråd vid ishallen. Uppdraget redovisas senast september 2019 till 
Kommunstyrelsen och ska innehålla en plan för genomförande samt dess finansiering. 

58. Österåkersvatten AB får i uppdrag att inrätta en återvinningsstation på Ingmarsö inom sitt 
uppdrag. 

59. Österåkersvatten AB får i uppdrag att planera för hämtning av grovsopor en gång per år. 

60. Österåkersvatten AB får i uppdrag att införa hämtning av återvinnings- fraktioner 
hushållsnära. 

Bilagor: 
1. Peng inom musikskola. 
2. Peng inom förskoleverksamhet. 
3. Peng inom skolverksamhet. 
4. Peng inom vuxenutbildning inkl. SFI samt särskolan. 
5. Beställningar inom förskole- och skolverksamhet. 
6. Peng inom äldreomsorg. 
7. Peng inom funktionshinder. 
8. Peng inom familjerådgivning. 
9. Taxor och avgifter inom sport och frilufts. 
10. Taxor och avgifter inom fritidsgårdar. 
11. Taxor och avgifter inom kulturknutten inkl. Bergateater. 
12. Taxor och avgifter inom biblioteken. 
Forts. 
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13. Taxor och avgifter inom simhallar. 
14. Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet. 
15. Taxor och avgifter inom äldreomsorg. 
16. Taxor och avgifter inom LSS-verksamhet. 
17. Taxor och avgifter för måltidsverksamhet. 
18. Taxor och avgifter inom familjerådgivning. 
19. Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden. 
20. Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsonämnden. 
21. Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen. 
22. Investeringsbudget inom Kommunstyrelsen. 
23. Inriktningsmål, resultatmål och indikatorer för Österåkers kommun. 
24. Socialdemokraternas förslag till budget 2019, plan 2020-2021. 
25. Vänsterpartiets förslag till budget 2019, plan 2020-2021. 

Sammanfattning 
Budgetförslaget för år 2019 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 208 000 
tkr. Utdebiteringen är beräknad på 17:10 dvs. en sänkning med 25 öre jämfört med 
innevarande år. Resultatbudgeten för år 2019 uppgår till 
12 600 tkr. Nämndemas bruttokostnader beräknas till 2 531 600 tkr och intäkterna 365 450 
tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 135 800 tkr (utgifter) och 25 800 tkr (inkomster). 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer tillsammans med nämndernas resultat 
mål för respektive inriktningsmål bifogas som bilaga 22. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-10-24. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-10-10, § 8:6. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att anta Budget 2019 och plan 2020-2021 i enlighet med Kommunstyrelsens kontots 
tjänsteudåtande daterat 2018-10-24. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring i punkten 17 innebärande att "... höjning 
med 100 kr per år." ersätts med ".... jämfört med år 2018." 

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring i punkten 10 innebärande att"... till 17:35 
per..." ersätts med "... till 17:10 per. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budget. 

Andreas Lennkvist (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budget. 

Forts. 
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Propositionsordning I 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om Ann-Christine Furustrands (S) yrkande eller 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande ska utgöra motförslaget till Michaela Fletchers (M) 
yrkanden och finner att Ann-Christine Furustrands (S) yrkande ska utgöra motförslaget.. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkanden eller enligt Ann-Christine Furustrands yrkande (S) och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden. 

Expedieras 
- Samtliga nämnder 
- Kommundirektören 
- Samtliga förvaltningschefer 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Samtliga controllers 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer //) —Utdragsbestyrkande 
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Ansökan om kommunal borgen för från Armada Bostäder AB 
avseende Mellansjö 3:1 och Runö 7:108 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bevilja Armada Bostäder AB (556374- 9539) kommunal borgen på totalt 90 0 00 000 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning till nybyggnation av Bostadsmoduler på fastigheterna 
Mellansjö 3:1, 39 000 000 kr samt Runö 7:108, 51 000 000 kr och att borgensavgift 
motsvarande 0,35% tas ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunful lmäktige, KF 8:4, 2017-
11-20. 

Sammanfattning 
Armada Bostäder AB (556374-9539) ansöker om kommunal borgen på 90 000 000 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning till nybyggnation av Bostadsmoduler. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-10-10, § 8:7. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-10-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att bevilja 
Armada Bostäder AB (556374-9539) kommunal borgen på totalt 90 000 00 0 kr att erbjudas 
som säkerhet vid upplåning till nybyggnation av Bostadsmoduler på fastigheterna Mellansjö 
3:1, 39 000 000 kr samt Runö 7:108, 51 000 000 kr och att borgensavgift motsvarande 0,35% 
tas ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF 8:4, 2017-11-20. 

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

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

Justerandes signaturer Ute ^styrkande 
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Svar på motion nr 22/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Mats Larsson (S) - Skärgårdspolitiskt handlingsprogram 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 22/2017 besvarad i och med det arbete som redan pågår i kommunen med 
tematiskt tillägg kust och skärgård. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) har i en motion yrkat att Österåkers 
kommun tar fram ett Skärgårdspolitiskt handlingsprogram . 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-10-10, § 8:9. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-09-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrka r bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
motion nr 22/2017 besvarad i och med det arbete som redan pågår i kommunen med 
tematiskt tillägg kust och skärgård. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bif all till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M ) yrkande ell er 
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 Fletchers (M ) yrkande röstar 
jag, den det ej vill röstar nej. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes sij Utdragsbestyrkande 



|| Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2018-10-24, § 12:19 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Patrik Ferm X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

s Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael 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 

OP Lennart Berneklint -
s Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

bflf 
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Svar på motion nr 13/2018 från Peter Wihlner (SD) - Motion om 
kommunens fulla ansvar vid til lsättande av s .k. gode män 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 13/2018 från Peter Wihlner (SD) om kommunens fulla ans var vid 
tillsättandet av s.k. gode män, besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteutl åtande, daterat 
2018-09-07. 

Sammanfattning 
Vid Kommunfullmäktiges sammanträdes 2018-06-18, KF § 5:20, beslutade fullmäktige medge 
motion nr 13/2018 väckas från Peter Wihlner (SD) (bil aga 1). 
Motionären föreslår att lämplig nämnd undersöker huruvida det ur ett juridiskt perspektiv 
skulle gå att hålla den drabbade huvudmannen skadeslös och ersatt av kommunen, som 
därefter övertar kravet gentemot den gode mannen. Vidare föreslår motionären att 
kommunen, om det är juridiskt möjligt, ersätter den skadelidande huvudmannen och därefter 
övertar ersättningskravet gentemot den gode mannen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-10-10, § 8:10. 
- Michaela Fletchers ( M) ordförandeförslag daterat 2018-10-03. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-09-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrka r bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motion nr 13/2018 från Peter Wihlner (SD) om kommunens fulla ansvar vid tillsättandet av 
s.k. gode män, besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, d aterat 2018-09-07. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



usieraKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-24 

KS §12:21 Dnr. KS 2018/0264 

Utvidgning av Samordningsförbundet Södra Roslagen - revidering av 
förbundsordning samt namnändring 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna Förbundsordning för Samordnings förbundet Roslagen daterat 2018-04-27. 

2. Notera namnändringen från Samordnings förbundet Södra Roslagen till 
Samordnings förbundet Roslagen till protokollet. 

3. Godkänna att Förbundsordningen gäller från det datum då samtliga medlemmar i 
samordnings förbundet godkänt förbundsordningen. 

Sammanfattning 
Sedan 2014 ingår Österåkers kommun i Samordnings förbundet Södra Roslagen tillsammans 
med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Täby kommun. 
Förbundet föreslås utvidgas med kommunerna Norrtälje, Vallentuna, Danderyd och Vaxholm. 
Det utvidgade förbundet föreslås hets Samordnings förbundet Roslagen. I samband med 
utvidgningen måste förbundsordningen revideras och godkännas av respektive part. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-10-10, § 8:11. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-09-26. 
- Socialnämnden har behandlat ärendet 2018-08-30, § 7:5. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-08-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Godkänna Förbundsordning för Samordnings förbundet Roslagen daterat 2018-04-27. 
2. Notera namnändringen från Samordnings förbundet Södra Roslagen till 
Samordningsförbundet Roslagen till protokollet. 
3. Godkänna att Förbundsordningen gäller från det datum då samtliga medlemmar i 
samordnings förbundet godkänt förbundsordningen, kontors besluts förslag innebärande 

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

Expedieras 
- Samordnings förbundet Södra Roslagen 
- Socialnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ^ ^ Utd' ^styrkande 
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Miljöbidrag 2018 för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja Friluftsfrämjandet Österåkers ansökan om bidrag för utbildning av sex ledare som 
kan hålla kurser i mountainbike för barn och vuxna samt genomförande av fyra kurser och en 
temadag. Bidraget kommer också användas för inköp av material för att kunna genomföra 
säkra aktiviteter. Syftet är att få fler vuxna och barn att känna sig trygga att hantera cykel på 
olika underlag och i olika väder samt inspirera till ökad cykling både som motion och för 
vardagspendling. Sökt belopp: 42 400 kr 
Bevilja belopp: 42 400 kr 

2. Bevilja Naturskyddsföreningen i Österåkers ansökan om bidrag för att vid två tillfällen 
under 2019 arrangera event med guidade cykelturer på sträckan Rydbo-Åkersberga i syfte att 
få f ler att upptäcka sträckan med cykel. Bidraget ska användas till mat/fika, priser/promotion, 
bred annonsering samt en elcykel som ska lottas ut bland de som slutfört hela sträckan. 
Grundtanken är att få fler att uppleva den nya cykelleden och därigenom öka möjligheten att 
dessa tar steget ifrån vanemässigt användande av bilen till mer cykelpendling. Ett villkor för 
beviljandet är att föreningen erhåller markägarens tillstånd för aktiviteter annat än cykling. 
Sökt belopp: 60 000 kr 
Bevilja belopp:: 60 000 kr 

3. Bevilja Naturskyddsföreningen i Österåkers ansökan om bidrag till att arrangera en tävling 
inspirerad av Cykelfrämjandets Cykelkulturtrim. Upplägget går ut på att alla som vill delta 
under en angiven tävlingsperiod cyklar till i förhand bestämda utflyktsmål och tar en 
selfie/groupie som skickas till arrangören. Efter tävlingsperiodens slut dras ett antal vinnare 
som få ett pris. Åtgärden bedöms öka intresset för cykelburna aktiviteter för i första hand 
familjer och unga. Bidraget går till arbete med att planera och genomföra tävlingen, till priser, 
annonsering och informationsmaterial. Sökt belopp: 38 000 kr 
Bevilja belopp: 38 000 kr 

4. Bevilja Åkersberga Finska Förenings ansökan om bidrag för att bredda de aktiviteter som 
stavpromenadgruppen arrangerar. De vill öka sina medlemmars trygghet i att använda 
kollektivtrafik i form av buss, tåg eller båt för att ta sig runt i kommunen. Framför allt äldre 
kan tycka att det är svårt att söka efter tidtabeller i dator eller mobil, köpa biljetter via app 
m.m, och en viktig del av åtgärden är att erbjuda hjälp/träning i det avseendet. En del av 
bidraget kommer också användas för att arrangera utflykter med kollektivtrafik i kommunen. 
Sökt belopp: 8 000 kr 
Bevilja belopp: 8 000 kr 

Forts. 
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5. Delvis bevilja Grandalens Vägsamfällighets ansökan oin bidrag för installation av 
gatubelysning längs samfällighetens grusväg i syfte att vuxna och barn tryggt ska kunna ta sig 
till fots eller med cykel till busshållsplats, jobb eller skola året runt. Åtgärden bedöms också ha 
ett värde för friluftslivet i området. Bidrag beviljas för att delvis finansiera sträckan, med 
hänvisning till maximalt bidragsbelopp om 70 000 kr. Ett villkor för bidraget är att 
samfälligheten hittar annan finansiering så att hela sträckan kan färdigställas, eftersom effekten 
annars uteblir. Sökt belopp: 252 000 kr 
Bevilja belopp: 70 000 kr 

6. Avslå Österskärs Villaägareförenings ansökan om bidrag till att installera belysning längs 
strandpromenaden i Österskär. Åtgärden bedöms ha liten koppling till hållbart resande och 
marginal nytta för just resande med tanke på att alternativ upplyst väg lämplig för gång och 
cykel finns parallellt med Strandpromenaden. Föreningen har också sökt 
tillgänglighetsbidraget, vilket är mer relevant för denna typ av åtgärd. Sökt belopp: 400 000 kr. 
Bevilja belopp: 0 kr. 

7. Avslå Friluftsfrämjandet Österåkers ansökan om bidrag för utbildning av ledare för 
långfärdsskridskor, genomförande av kurs- och turaktiviteter sam inköp material. Ansökan 
avslås med hänvisning till att åtgärden inte har tillräcklig koppling till temat för Miljöbidrag 
2018 — hållbart resande. Sökt belopp: 12 200 kr. 
Bevilja belopp: 0 kr. 

8. Avslå Friluftsfrämjandet Österåkers ansökan om bidrag för utbildning av ledare för 
kajakpaddling, genomförande av kurs- och turaktiviteter sam inköp material. Ansökan avslås 
med hänvisning till att åtgärden inte har tillräcklig koppling till temat för Miljöbidrag 2018 -
hållbart resande. Sökt belopp: 13 200 kr. 
Bevilja belopp: 0 kr. 

9. Avslå Österåkers konstförenings ansökan om bidrag för färdigställande av 
solcellsinstallation med hänvisning till att åtgärden inte har tillräcklig koppling till årets tema 
"hållbart resande" samt att föreningen beviljades miljöbidrag med maxbelopp för denna åtgärd 
år 2017. Sökt belopp: 50 000 kr 
Bevilja belopp: 0 kr. 

Sammanfattning 
1 budget 2018 avsattes sammanlagt 650 tkr för miljöbidrag och tillgänglighetsbidrag för 
föreningar och organisationer. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 april 2018 (KS § 
5:8) fattade kommunstyrelsen beslut om kriterier och riktlinjer för miljöbidraget och det 
beslutades att temat för årets bidrag skulle vara hållbart resande. I riktlinjerna framgår att 
miljöbidrag och tillgänglighetsbidrag hade vardera 325 tkr att fördela, men med viss flexibilitet 
för omdisponering. Under ansökningsperioden (29 maj- 30 september) inkom åtta stycken 
ansökningar. Ytterligare en ansökan inkom 1 oktober. Sökt belopp uppgår till totalt 875 800 
kr. Beviljande av bidrag föreslås för fem ansökningar som bedöms uppfylla skall-kraven och 

Forts. 
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som har tydligast koppling tijl hållbart resande. Enligt förslagen beviljas fyra ansökningar 100 
% av sökt belopp och en ansökan ett lägre belopp än det sökta med hänvisning till riktlinjen 
om maximalt bidrag på 70 000 kr. 
Enligt detta förslag delas totalt 218 400 kr ut till fem projekt fördelat på fyra 
föreningar/organisationer. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudå tände daterat 2018-10-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till SamhäUsbyggnadsförvaltningens besluts förslag 
innebärande 
1. Bevilja Friluftsfrämjandet Österåkers ansökan om bidrag för utbildning av sex ledare som 
kan hålla kurser i mountainbike för barn och vuxna samt genomförande av fyra kurser och en 
temadag. Bidraget kommer också användas för inköp av material för att kunna genomföra 
säkra aktiviteter. Syftet är att få fler vuxna och barn att känna sig trygga att hantera cykel på 
olika underlag och i olika väder samt inspirera till ökad cykling både som motion och för 
vardagspendling. Sökt belopp: 42 400 kr 
Bevilja belopp: 42 400 kr 
2. Bevilja Naturskyddsföreningen i Österåkers ansökan om bidrag för att vid två tillfällen 
under 2019 arrangera event med guidade cykelturer på sträckan Rydbo-Åkersberga i syfte att 
få f ler att upptäcka sträckan med cykel. Bidraget ska användas till mat/fika, priser/promotion, 
bred annonsering samt en elcykel som ska lottas ut bland de som slutfört hela sträckan. 
Grundtanken är att få fler att uppleva den nya cykelleden och därigenom öka möjligheten att 
dessa tar steget ifrån vanemässigt användande av bilen till mer cykelpendling. Ett villkor för 
beviljandet är att föreningen erhåller markägarens tillstånd för aktiviteter annat än cykling. 
Sökt belopp: 60 000 kr 
Bevilja belopp:: 60 000 kr 
3. Bevilja Naturskydds föreningen i Österåkers ansökan om bidrag till att arrangera en tävling 
inspirerad av Cykelfrämjandets Cykelkulturtrim. Upplägget går ut på att alla som vill delta 
under en angiven tävlingsperiod cyklar till i förhand bestämda utflyktsmål och tar en 
selfie/groupie som skickas till arrangören. Efter tävlingsperiodens slut dras ett antal vinnare 
som få ett pris. Åtgärden bedöms öka intresset för cykelburna aktiviteter för i första hand 
familjer och unga. Bidraget går till arbete med att planera och genomföra tävlingen, till priser, 
annonsering och informationsmaterial. Sökt belopp: 38 000 kr 
Bevilja belopp: 38 000 kr 
4. Bevilja Åkersberga Finska Förenings ansökan om bidrag för att bredda de aktiviteter som 
stavpromenadgruppen arrangerar. De vill öka sina medlemmars trygghet i att använda 
kollektivtrafik i form av buss, tåg eller båt för att ta sig runt i kommunen. Framför allt äldre 
kan tycka att det är svårt att söka efter tidtabeller i dator eller mobil, köpa biljetter via app 
m.m, och en viktig del av åtgärden är att erbjuda hjälp/träning i det avseendet. En del av 
bidraget kommer också användas för att arrangera utflykter med kollektivtrafik i kommunen. 
Sökt belopp: 8 000 kr 
Bevilja belopp: 8 000 kr 

Forts. 
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5. Delvis bevilja Grandalens Vägsamfällighets ansökan om bidrag för installation av 
gatubelysning längs samfällighetens grusväg i syfte att vuxna och barn tryggt ska kunna ta sig 
till fots eller med cykel till busshållsplats, jobb eller skola året runt. Åtgärden bedöms också ha 
ett värde för friluftslivet i området. Bidrag beviljas för att delvis finansiera sträckan, med 
hänvisning till maximalt bidragsbelopp om 70 000 kr. Ett villkor för bidraget är att 
samfälligheten hittar annan finansiering så att hela sträckan kan färdigställas, eftersom effekten 
annars uteblir. Sökt belopp: 252 000 kr 
Bevilja belopp: 70 000 kr 
6. Avslå Österåkers Villaägareförenings ansökan om bidrag till att installera belysning längs 
strandpromenaden i Österskär. Åtgärden bedöms ha liten koppling till hållbart resande och 
marginal nytta för just resande med tanke på att alternativ upplyst väg lämplig för gång och 
cykel finns parallellt med Strandpromenaden. Föreningen har också sökt 
tillgänglighetsbidraget, vilket är mer relevant för denna typ av åtgärd. Sökt belopp: 400 000 kr. 
Bevilja belopp: 0 kr. 
7. Avslå Friluftsfrämjandet Österåkers ansökan om bidrag för utbildning av ledare för 
långfärdsskridskor, genomförande av kurs- och turaktiviteter sam inköp material. Ansökan 
avslås med hänvisning till att åtgärden inte har tillräcklig koppling till temat för Miljöbidrag 
2018 — hållbart resande. Sökt belopp: 12 200 kr. 
Bevilja belopp: 0 kr. 
8. Avslå Friluftsfrämjandet Österåkers ansökan om bidrag för utbildning av ledare för 
kajakpaddling, genomförande av kurs- och turaktiviteter sam inköp material. Ansökan avslås 
med hänvisning till att åtgärden inte har tillräcklig koppling till temat för Miljöbidrag 2018 -
hållbart resande. Sökt belopp: 13 200 kr. 
Bevilja belopp: 0 kr. 
9. Avslå Österåkers konstförenings ansökan om bidrag för färdigställande av 
solcellsinstallation med hänvisning till att åtgärden inte har tillräcklig koppling till årets tema 
"hållbart resande" samt att föreningen beviljades miljöbidrag med maxbelopp för denna åtgärd 
år 2017. Sökt belopp: 50 000 kr 
Bevilja belopp: 0 kr. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring i beslutssats 6 innebärande att "... 
Österåkers...." ersätts med "... Österskärs..." 

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

Expedieras 
- Friluftsfrämjandet Österåker 
- Naturskyddsföreningen i Österåker 
- Åkersberga Finska Förenings 
- Grandalens Vägsamfällighets 
- Österåkers Villaägareförenings 
- Österåkers konstförening 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
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Tillgänglighetsbidrag 2018 för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja Åkersberga Innebandyförenings ansökan om bidrag arvode till tränare samt 
utrustning till spelare, med 14 100 kronor för att föreningen på bästa sätt ska ha en möjlighet 
att även i framtiden kunna ge funktionshindrade möjlighet till att regelbundet kunna utföra en 
fysisk aktivitet i ett socialt sammanhang tillsammans med andra. Sökt belopp: 14 100 kronor. 
Bevilja belopp: 14 100 kronor. 

2. Bevilja SRF Vaxholm-Österåkers ansökan om bidrag till att arrangera en studieresa för 15 
personer i form av en dagsutflykt för synskadade personer med buss till Almåsa i 
Västerhaninge. Almåsa är speciellt tillgänglighetsanpassat för synskadade personer. Deltagarna 
kommer att få pröva på att på egen hand gå på stigar i området som är speciellt 
tillgänglighetsanpassade t.ex. finns utplacerade ledfyrar som avger "tickljud" då man kommer 
fram till trappor och dörrar. Sökt belopp: 10 254 kronor. 
Bevilja belopp: 10 254 kronor. 

3. Bevilja Tjejjouren Bellis ansökan om bidrag för att fem personer ska kunna delta i en 
teckenspråkskurs, för inköp av en portabel ramp så att deras lokal blir tillgänglig, samt för att 
kunna ta in en föreläsare med kunskap kring personer med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer, en föreläsning som ska vara öppen för allmänheten Ansökan därutöver 
avslås då den inte faller inom kriterierna för tillgänglighetsbidraget. Sökt belopp: 67 500 
kronor. 
Bevilja belopp: 33 000 kronor. 

4. Bevilja Österåkers Konstförenings ansökan om bidrag till att förstärka belysning av 
Länsmansgården så att synskadade kan orientera sig på gården. Ansökan därutöver avslås då 
den inte faller inom kriterierna för tillgänglighetsbidraget. Sökt belopp: 120 000 kronor. 
Bevilja belopp: 87 000 kronor. 

5. Bevilja Österåkers Konstförenings ansökan om bidrag om 80 000 kronor till att anlägga 
handikapp-anpassade gångar i trädgården (Länsmansgården) så man lätt kan ta sig fram med 
rullator och rullstol. Beloppet ska överföras från beviljad ansökan från tillgänglighetsbidraget 
2017 för att handikappanpassa toaletten eftersom medel kvarstår från 2017. Sökt belopp: 80 
000 kronor. 
Bevilja belopp: 80 000 kronor. 

6. Bevilja Skånsta Ryttare Åkersberga Ridcenter ansökan om bidrag om 50 000 kronor till 
inköp av en häst att nyttja inom den delen av verksamheten som riktar sig till personer med 
funktionsnedsättning. Efter avstämning med Svenska Ridsportförbundet har framkommit att 
50 000 kronor är tillräckligt för inköp av häst för det specifika ändamålet. Ansökan därutöver 
avslås med hänvisning till att inköp av häst till detta syfte uppgår upp till 50 000 kronor. 
Sökt belopp: 100 000 kronor. 
Bevilja belopp: 50 000 kronor. 
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7. Bevilja Ingmarsö Byalag ansökan om tilläggsbidrag om 85 000 kronor på grund av 
fördyrade men oförutsedda kostnader i samband med tillgänglighetsanpassning av toaletter 
och dusch vid Ingmarsö Gästhamn vid södra hamnen på Ingmarsö. Sökt belopp: 85 000 
kronor. 
Bevilja belopp: 85 000 kronor. 

8. Avslå Österskärs Villaägarförenings ansökan om bidrag till uppsättning av belysning längs 
strandpromenaden i Österskär för att göra den ännu mer tillgänglig för tex äldre, synskadade 
samt människor som är rädda for att gå ut ensamma nar det är mörkt. Ansökan avslås med 
hänvisning till att den inte faller inom kriterierna för tillgänglighetsbidraget och att 
parallellbelysning finns. Sökt belopp: 400 000 kronor. 
Bevilja belopp: 0 kronor. 

9. Avslå Åkersberga FCs ansökan om bidrag för inköp av en flyttbar byggbod att ställas upp vi 
Röllingbys fotbollsplan. Ansökan avslås med hänvisning till att den inte faller inom kriterierna 
för tillgänglighetsbidraget. Sökt belopp: okänd. 
Bevilja belopp: 0 kronor. 

10. Avslå Föreningen för ett hälsosammare och aktivåre Österåkers ansökan om bidrag till 
hallhyra. Ansökan avslås med hänvisning till att den inte faller inom kriterierna för 
tillgänglighetsbidraget. Sökt belopp: 8 000 kronor 
Bevilja belopp: 0 kronor. 

11. Avslå Nya Roslagsmarschen/Hemviken Kajaks ansökan om bidrag om 60 000 kronor. 
Ansökan avslås med hänvisning till att den inte faller inom kriterierna för 
tillgänglighetsbidraget. Sökt belopp: 60 000 kronor. 
Bevilja belopp: 0 kronor. 

Sammanfattning 
I budget 2018 avsattes sammanlagt 650 tkr för tillgänglighetsbidrag och miljöbidrag för 
föreningar och organisationer. Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 25 april 2018 (KS § 
5:8) fattade Kommunstyrelsen beslut om kriterier och riktlinjer för tillgänglighetsbidraget. I 
riktlinjerna framgår att tillgänglighetsbidraget och miljöbidraget hade vardera 325 tkr att 
fördela, men med viss flexibilitet för omdisponering. Under ansökningsperioden (29 maj- 30 
september) inkom nio stycken ansökningar. Efter ansökningstidensperioden inkom ytterligare 
två ansökningar. 
Sökt belopp uppgår till totalt 944 854 kr. Beviljande av bidrag föreslås för sju projekt 
uppgående till sammanlagt 359 354 kr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-10-24. 
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Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Bevilja Åkersberga Innebandyförenings ansökan om bidrag arvode till tränare samt 
utrustning till spelare, med 14 100 kronor för att föreningen på bästa sätt ska ha en möjlighet 
att även i framtiden kunna ge fiinktionshindrade möjlighet till a tt regelbundet kunna utföra en 
fysisk aktivitet i ett socialt sammanhang tillsammans med andra. Sökt belopp: 14 100 kronor. 
Bevilja belopp: 14 100 kronor. 
2. Bevilja SRF Vaxholm-Österåkers ansökan om bidrag till att arrangera en studieresa för 15 
personer i form av en dagsutflykt för synskadade personer med buss till Almåsa i 
Västerhaninge. Almåsa är speciellt tillgänglighetsanpassat för synskadade personer. Deltagarna 
kommer att få pröva på att på egen hand gå på stigar i området som är speciellt 
tillgänglighetsanpassade t.ex. finns utplacerade ledfyrar som avger "tickljud" då man kommer 
fram till trappor och dörrar. Sökt belopp: 10 254 kronor. 
Bevilja belopp: 10 254 kronor. 
3. Bevilja Tjejjouren Bellis ansökan om bidrag för att fem personer ska kunna delta i en 
teckenspråkskurs, för inköp av en portabel ramp så att deras lokal blir tillgänglig, samt för att 
kunna ta in en föreläsare med kunskap kring personer med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer, en föreläsning som ska vara öppen för allmänheten Ansökan därutöver 
avslås då den inte faller inom kriterierna för tillgänglighetsbidraget. Sökt belopp: 67 500 
kronor. 
Bevilja belopp: 33 000 kronor. 
4. Bevilja Österåkers Konstförenings ansökan om bidrag till att förstärka belysning av 
Länsmansgården så att synskadade kan orientera sig på gården. Ansökan därutöver avslås då 
den inte faller inom kriterierna för tillgänglighetsbidraget. Sökt belopp: 120 000 kronor. 
Bevilja belopp: 87 000 kronor. 
5. Bevilja Österåkers Konstförenings ansökan om bidrag om 80 000 kronor till att anlägga 
handikapp-anpassade gångar i trädgården (Länsmansgården) så man lätt kan ta sig fram med 
rullator och rullstol. Beloppet ska överföras från beviljad ansökan från tillgänglighetsbidraget 
2017 för att handikappanpassa toaletten eftersom medel kvarstår från 2017. Sökt belopp: 
80 000 kronor. 
Bevilja belopp: 80 000 kronor. 
6. Bevilja Skånsta Ryttare Åkersberga Ridcenter ansökan om bidrag om 50 000 kronor till 
inköp av en häst att nyttja inom den delen av verksamheten som riktar sig till personer med 
funktionsnedsättning. Efter avstämning med Svenska Ridsportförbundet har framkommit att 
50 000 kronor är tillräckligt för inköp av häst för det specifika ändamålet. Ansökan därutöver 
avslås med hänvisning till att inköp av häst till detta syfte uppgår upp till 50 000 kronor. 
Sökt belopp: 100 000 kronor. 
Bevilja belopp: 50 000 kronor 
7. Bevilja Ingmarsö Byalag ansökan om tilläggsbidrag om 85 000 kronor på grund av 
fördyrade men oförutsedda kostnader i samband med tillgänglighetsanpassning av toaletter 
och dusch vid Ingmarsö Gästhamn vid södra hamnen på Ingmarsö. Sökt belopp: 85 000 
kronor. 
Bevilja belopp: 85 000 kronor. 
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8. Avslå Österskärs Villaägarförenings ansökan om bidrag till uppsättning av belysning längs 
strandpromenaden i Österskär för att göra den ännu mer tillgänglig för tex äldre, synskadade 
samt människor som är rädda for att gå ut ensamma nar det är mörkt. Ansökan avslås med 
hänvisning till att den inte faller inom kriterierna för tillgänglighetsbidraget och att 
parallellbelysning finns. Sökt belopp: 400 000 kronor. 
Bevilja belopp: 0 kronor. 
9. Avslå Åkersberga FCs ansökan om bidrag för inköp av en flyttbar byggbod att ställas upp vi 
Röllingbys fotbollsplan. Ansökan avslås med hänvisning till att den inte faller inom kriterierna 
för tillgänglighetsbidraget. Sökt belopp: okänd. 
Bevilja belopp: 0 kronor. 
10. Avslå Föreningen för ett hälsosammare och aktivare Österåkers ansökan om bidrag till 
hallhyra. Ansökan avslås med hänvisning till att den inte faller inom kriterierna för 
tillgänglighetsbidraget. Sökt belopp: 8 000 kronor 
Bevilja belopp: 0 kronor. 
11. Avslå Nya Roslagsmarschen/Hemviken Kajaks ansökan om bidrag om 60 000 kronor. 
Ansökan avslås med hänvisning till att den inte faller inom kriterierna för 
tillgänglighetsbidraget. Sökt belopp: 60 000 kronor. 
Bevilja belopp: 0 kronor. 

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

Expedieras 
- Åkersberga Innebandy förening 
- SRF Vaxholm-Österåkers 
- Tjejjouren Bellis 
- Österåkers Konstförening 
- Skånsta Ryttare Åkersberga Ridcenter 
- Ingmarsö Byalag 
- Österskärs Villaägarförening 
- Åkersberga FCs 
- Föreningen för ett hälsosammare och aktivare Österåkers 
- Nya Roslagsmarschen/Hemviken Kajaks 
- Kommunkansliet 
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Ny politisk organisation för Österåkers kommun för 
mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta ny politisk organisation för Österåkers kommun för mandatperioden 2019-2022, 
innebärande att med angivande av mandattid, inrätta följande nämnder, styrelse samt 
Överförmyndare: 

- Kommunstyrelse, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2019. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, mandattid om fyra år räknat från och med den 
1 januari 2019. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott, mandattid om fyra år räknat från och med 
den 1 januari 2019. 
- Kommunstyrelsens produktionsutskott, mandattid om fyra år räknat från och med 
den 1 januari 2019. 
- Byggnadsnämnd mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2019. 
- Kultur - och Fritidsnämnd, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2019. 
- Miljö - och hälsoskyddsnämnd, mandattid om fyra år räknat från och med den 
1 januari 2019. 
- Förskole- och grundskolenämnd, mandattid om fyra år räknat från och med den 
1 januari 2019. 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd mandattid om fyra år räknat från och med 
den 1 januari 2019. 
- Socialnämnd, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2019. 
- Vård- och omsorgsnämnd; mandattid om fyra år räknat från och med den 
1 januari 2019. 
- Teknisk nämnd, tillika trafiknämnd, mandattid om fyra år räknat från och med den 
1 januari 2019. 
- Val- och demokratinämnd, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2019. 

2. Anta antalet ledamöter och ersättare: 
- Kommunstyrelsen - 12 ledamöter och 7 ersättare. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott - 5 ledamöter och 5 ersättare. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott - 5 ledamöter och 5 ersättare. 
- Kommunstyrelsens produktionsutskott - Kommunstyrelsens presidium. 
- Byggnadsnämnden - 7 ledamöter och 6 ersättare. 
- Kultur- och fritidsnämnden - 7 ledamöter och 6 ersättare. 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden -7 ledamöter och 6 ersättare. 
- Förskole- och grundskolenämnden - 12 ledamöter och 7 ers ättare. 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 7 ledamöter och 6 ersättare. 
Forts. 
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- Socialnämnden -12 ledamöter och 7 ersättare. 
- Vård- och omsorgsnämnden - 12 ledamöter och 7 ersättare. 
- Tekniska nämnden, tillika trafiknämnd - 7 ledamöter och 6 ersättare. 
- Val och demokratinämnden - 10 ledamöter. 

3. Anta arvodesgrupper enligt följande: 
- Byggnadsnämnden - Arvodesgrupp 1 
- Kultur- och fritidsnämnden - Arvodesgrupp 2 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Arvodesgrupp 1 
- F örskole- och grundskolenämnden - Arvodesgrupp 1 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Arvodesgrupp 1 
- Socialnämnden - Arvodesgrupp 1 
- Vård- och omsorgsnämnden - Arvodesgrupp 1 
- Tekniska nämnden, tillika trafiknämnd - Arvodesgrupp 1 
- Val och demokratinämnden - Arvodesgrupp 2 

I övrigt hänvisas till arvodesreglementet. 

4. Samt anta tjänstgöringsgrad för: 
- Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd 100%. 
- Kommunstyrelsens förste vice ordförande, kommunalråd, med särskilt ansvar tekniska 
nämnden 80%. 
- Kommunstyrelsens andre vice ordförande, oppositionsråd 75%. 

5. Uppdra åt Kommunstyrelsen att fördela ramarna mellan berörda nämnder enligt den nya 
nämndorganisationen. Detta ska redovisas till Kommunfullmäktige 2018-12-10. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande. 
Då vi knappt har hunnit läsa ärendet, deltar vi inte beslutet och förbehåller oss rätten att 
återkomma med vårt ställningstagande i kommunfullmäktige. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Roger Johansson (RP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yttrande. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen (KL) ska Kommunfullmäktige tillsätta en Kommunstyrelse samt de 
övriga nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt 
särskilda författningar och för verksamheten i övrigt. Kommunfullmäktige utser även två 
kommunalråd samt ett oppositionsråd. 
Kommunstyrelsen och Valnämnden är enligt KIL obligatoriska nämnder. Obligatoriskt för en 
kommun är även inrättande av Överförmyndare eller överförmyndanämnd. Inom Österåkers 
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kommun finns sedan tidigare en Överförmyndare och föreliggande förslag innebär ingen 
ändring på denna punkt. 
För Kommunstyrelsen ska gälla en mandattid om fyra år enligt 6 kap 12§) räknat från och med 
den 1 januari året efter det år då allmänna val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, d.v.s. 
från och med den 1 januari 2019. För övriga nämnder och styrelser ska gälla en mandattid om 
fyra år, räknat från och med den 1 januari 2019. 
Enligt särskilda bestämmelse i Föräldrabalken (19 kap. 7 §) gäller för Överförmyndare att 
mandattiden ska vara fyra år, räknat från och med den 1 januari 2019. 
Förslaget omfattar även att under Kommunstyrelsen inrätta ett arbetsutskott (KS-AU), ett 
planarbetsutskott (KS-PlanAU), samt ett produktionsutskott (KS-PU). Mandattiden för de 
utskott som föreslås inrättas under Kommunstyrelsen korrelerar med styrelsen, d.v.s. även för 
dess organ är mandattiden fyra år. 
Förslag på reglementen för respektive nämnd läggs fram på nästkommande Kommunstyrelse 
den 20/11. 

Beslutsunderlag 
Michaela Fletchers (M) ordförande förslag daterat 2018-10-23. 

Deltar inte i beslutet 
Ann-Christine Furustrand (S) och Michael Solander (MP) deltar inte i beslutet 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförande förslaget innebärande 
1. Anta ny politisk organisation för Österåkers kommun för mandatperioden 2019-2022, 
innebärande att med angivande av mandattid, inrätta följande nämnder, styrelse samt 
Överförmyndare: 
- Kommunstyrelse, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2019. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, mandattid om fyra år räknat från och med den 
1 januari 2019. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott, mandattid om fyra år räknat från och med 
den 1 januari 2019. 
- Kommunstyrelsens produktionsutskott, mandattid om fyra år räknat från och med 
den 1 januari 2019. 
- Byggnadsnämnd mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2019. 
- Kultur - och Fritidsnämnd, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2019. 
- Miljö - och hälsoskyddsnämnd, mandattid om fyra år räknat från och med den 
1 januari 2019. 
- Förskole- och grundskolenämnd, mandattid om fyra år räknat från och med den 
1 januari 2019. 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd mandattid om fyra år räknat från och med 
den 1 januari 2019. 
- Socialnämnd, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2019. 
- Vård- och omsorgsnämnd; mandattid om fyra år räknat från och med den 
1 januari 2019. 
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f Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 12:24 

- Teknisk nämnd, tillika trafiknämnd, mandattid om fyra år räknat från och med den 
1 januari 2019. 
- Val- och demokratinämnd, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2019. 
2. Anta antalet ledamöter och ersättare: 
- Kommunstyrelsen - 12 ledamöter och 7 ersättare. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott - 5 ledamöter och 5 ersättare. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott - 5 ledamöter och 5 ersättare. 
- Kommunstyrelsens produktionsutskott - Kommunstyrelsens presidium. 
- Byggnadsnämnden - 7 ledamöter och 6 ersättare. 
- Kultur- och fritidsnämnden - 7 ledamöter och 6 ersättare. 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden -7 ledamöter och 6 ersättare. 
- Förskole- och grundskolenämnden - 12 ledamöter och 7 ersättare. 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 7 ledamöter och 6 ersättare. 
- Socialnämnden -12 ledamöter och 7 ersättare. 
- Vård- och omsorgsnämnden -12 ledamöter och 7 ersättare. 
- Tekniska nämnden, tillika trafiknämnd - 7 ledamöter och 6 ersättare. 
-Val och demokratinämnden - 10 ledamöter. 
3. Anta arvodesgrupper enligt följande: 
- Byggnadsnämnden - Arvodesgrupp 1 
- Kultur- och fritidsnämnden — Arvodesgrupp 2 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Arvodesgrupp 1 
- Förskole- och grundskolenämnden - Arvodesgrupp 1 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Arvodesgrupp 1 
- Socialnämnden - Arvodesgrupp 1 
- Vård- och omsorgsnämnden - Arvodesgrupp 1 
- Tekniska nämnden, tillika trafiknämnd - Arvodesgrupp 1 
- Val och demokratinämnden - Arvodesgrupp 2 
I övrigt hänvisas till arvodesreglementet. 
4. Samt anta tjänstgöringsgrad för: 
- Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd 100%. 
- Kommunstyrelsens förste vice ordförande, kommunalråd, med särskilt ansvar tekniska 
nämnden 80%. 
- Kommunstyrelsens andre vice ordförande, oppositionsråd 75%. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att uppdra åt Kommunstyrelsen att fördela 
ramarna mellan berörda nämnder enligt den nya nämndorganisationen. Detta ska redovisas till 
Kommunfullmäktige 2018-12-10. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Samtliga förvaltningschefer 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer V-*-—DY7 -/-r'— ^styrkande 
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KS §12:25 Dnr. KS 2018/0039 

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt 
redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos 
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet. 
Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2018-10-05 - 2018-10-15. 

- Minnesanteckningar, Tillgänglighetsrådet 2018-09-03. 
- Minnesanteckningar, Miljö- och klimatrådet, 2018-09-27. 
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholm, Ansökan om dispens från terrängkörningslagen, 
Österåkers kommun. 2018-10-05. 
- Storsthlm, Mandatfördelning per kommun. 2018-10-05. 
- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholm, Ansökan om fartbegränsning till 10 knop i 
Furusundsleden, Österåkers kommun. 2018-10-09. 

Postlista v. 40-41/2018. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes sigr M' Utdragsbestyrkande 
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KS §12:26 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-
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. 

Kommunstyrelsens ordförande har 2018-10-05 utfärdat rättegångs fullmakt för Svea Inkasso 
AB att företräda Österåkers kommun i mål mot fastighetsbolaget Berga i enlighet med 
kommunstyrelsens delegationsordning p 15.1. 

- Sammanställning över delegationsbeslut fattad inom Samhällsbyggnads förvaltningen under 
perioden 2018-08-25 - 2018-10-14. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 




