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KS § 7:1

Upprop och fastställande av d agordning
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs enligt nedan.

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

Ärende som utgår
Ärende 8 Svar på medborgarförslag nr 25 /2017 - Dis kussion om skolskjuts till angränsande kommuner,
ärende 9 Svarpå medborgarförslag nr 6/ 2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov och
ärende 20 Svar på revisionsrapport — Granskning av kommunens tillgänglighet och servicenivå på
dagordningen utgår.

Nytt ärende
Nytt ärende Stoppa droghandeln iÅkersberga centrum blir nummer 30 på dagordningen.
Nytt ärende Ombjggnation för servicecenter och införande av skalskydd blir nummer 31 på
dagordningen.
Nytt ärende Riktlinjer för tillämpning av miljöbilskravet enligt Österåkers miljömål 2016-2019 uncler
2018 och 2019 blir n ummer 32 på dagordningen.

justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 7:2

Val av justerare och information
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast
måndagen den 4 juni, kl. 14.00, kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås
justeras senast måndagen den 4 juni, kl. 14.00, kommunkan sliet, Alceahuset.

Information

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 7:3

Dnr. KS 2018/0108

Aktualitetsprövning av planprogrammet för Östanå, Roslags-Kulla
och Wira
Kommunstyrelsens beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att aktualitetspröva planprogrammet för Östanå,
Roslags-Kulla och Wira.

Sammanfattning
I förslaget till ny översiktsplan för Österåkers kommun 2040 föreslås planprogrammet för
Östanå, Roslags-Kulla och Wira aktualitetsprövas bl. a. med hänvisning till b ehovet av att
ytterligare utreda lämplig utveckling utifrån bl.a. kultur- och miljövården samt strandskydd.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:3.
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-17.

Jäv
Johan Boström (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Conny Söderström (M) ersätter fohan
Boström (M) under detta ärende.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att
Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att aktualitetspröva planprogrammet för Östanå,
Roslags-Kulla och Wira.

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 7:4

Dnr. KS 20 18/01 12

Remissvar Rekommendationer för hantering av översvämning från
sk/fall - stöd i fysisk planering
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna tjänsteutlåtande "Remissvar Rekommendationer för hantering av översvämning
från skyfall - stöd i fysisk planering", daterad 2018-04-18, som Österåkers kommuns
remissvar till Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland.

Sammanfattning
Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland har gett Österåkers kommun möjlighet att
lämna synpunkter på en skrift med rekommendationer för hantering av risken för
översvämning till följd av skyfall. Rekommendationerna riktar sig till samhällsplanerare i
kommunen på översiktsplanenivå och detaljplanenivå. Svar önskas senast 7 maj men
Österåkers kommun har fått godkännande att lämna svar senare under maj månad.
Förvaltningen är positiv till vägledningens innehåll och utformning och ser att den är
applicerbar i planprocessen både på översiktsplane- och detaljplanenivå. Dock önskas bl.a. ett
antal förtydliganden.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:6.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-18.

Förslag till beslut
Michaela Hetcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att
godkänna tjänsteutlåtande "Remissvar Rekommendationer för hantering av översvämning
från skyfall - stöd i fysisk planering", daterad 2018-04-18, som Österåkers kommuns
remissvar till Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland.

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

Expedieras
- Länsstyrelsen i Stockholm och Västra Götaland
- Samhällsbyggnads förvaltningen

Justerandes signature r

Utdragsbestyrkande
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KS § 7:5

Dnr. KS 20 16/0336

Remissvar - Samråd enligt miljöbalken för en planerad 70 kV
kraftledning mellan Täljö och Vaxholm
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna remissvar angående E.ONs samråd enligt miljöbalken för planerad 70 kV
krafdedning mellan Täljö och Vaxholm i enlighet med tjänsteudåtande daterat 2018-05-14.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning
E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en ny 70 kV kraftledning mellan de befintliga
tränsformatorstationerna Täljö och Vaxholm. Österåkers kommun har på nytt fått ärendet på
remiss. Tidigare lämnade synpunkter och underlag bör även fortsättningsvis beaktas och
kontinuerlig dialog med samhällsbyggnads förvaltningen är viktigt i och med antalet pågående
projekt i området. I största möjliga utsträckning behöver det ske en samordning mellan
kommunens och E.ONs projekt framöver.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-05-14.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag
innebärande
1. Godkänna remissvar angående E.ONs samråd enligt miljöbalken för planerad 70 kV
krafdedning mellan Täljö och Vaxholm i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2018-05 14.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

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

Expedieras
- E.ON Energidistribution
- Samhällsbyggnads förvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 7:6

Dnr. KS 2017/0251, KS 2017/0273,
KS 2017/0274, KS 2017/0284,
KS 2017/0297, KS 2017/0307

Svar på medborgarförslag nr 18/2017, 19/2017, 20/2017, 22/2017,
23/2017 och 24/2017 - Padelbana
Kommunstyrelsens beslut
Anse medborgarförslagen 18/2017, 19/2017, 20/2017, 22/2017, 23/2017, 24/2017 besvarade
med hänvisning dels ull den planerade upprustningen av parken vid Hackstavägen (KS
2018/0047. Igångsättningsbeslut 00185) där det också ingår ett förslag om anläggande av en
padelbana, dels till att de t vid Österåkers Golfklubb i juni månad anläggs tre stycken nya
padelbanor.

Sammanfattning
Det har till kom munen inkommit sex olika medbo rgarförslag med önskemål om att
padelbanor byggs i kom munen.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:7.
- Michaela Flet chers (M) ordförandeförslag daterat 2018-05-07, reviderat 2018-05-17.
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-17.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeför slaget innebärande att anse
medborgarförslagen 18/2017, 19/2017, 20/2017, 22/2017, 23/2017, 24/2017 besvarade med
hänvisning dels till den planerade upprustningen av parken vid Hackstavägen (KS 201 8/0047.
Igångsättningsbeslut 00185) där det också ingår ett förslag om anläggande av en padelbana,
dels till att det vid Österåkers Golfklubb i juni månad anläggs tre stycken nya padelban or.

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

Expedieras
- Förslagsställarna
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS §7:7

Dnr. KS 2 018/0069

Svar på remiss SL 2017-0653 - Förslag till trafikförändringar i SLtrafiken 2018/2019 (T 19)
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna remissvar till Trafikförvaltningen angående förslag till trafikförändringar i SLtrafiken 2018/2019.

Sammanfattning
Österåkers kommun har fått en remiss från Trafik förvaltningen angående de
trafikförändringar som föreslås för 2019. Ingen av de föreslagna ändringarna som berör
Österåkers Kommun är av den karaktären att det innebär påtaglig försämring av
kollektivtrafiken. Kommunen har sammanställt synpunkter i ett skriftligt remissvar (bilaga 1).

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:8.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-05-04.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarb etsutskottets beslutsförslag innebärande att
godkänna remissvar till Trafikförvaltningen angående förslag till trafikförändringar i SLtrafiken 2018/2019.

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

Expedieras
- Stockholms läns landsting - Trafikförvaltningen
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

tyr

Utdragsbestyrkande
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KS §7:8

Dnr. KS 20 18/0164

Revidering av Avfallstaxa
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Avfallstaxa i Österåkers kommun kompletteras i enlighet med förslagen i detta
tjänsteudå tände.
2. Ändringen av avfallstaxan skall gälla från 2018-08-01.

Sammanfattning
Österåkersvatten föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa förslaget avseende
kompletteringar gällande Avfallstaxa i Öste råkers kommun med tillämpning från närmaste
månadsskifte efter beslutsdatum i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-05-22.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag
innebärande att avfallstaxa i Österåkers kommun kompletteras i enlighet med förslagen i detta
tjänstudåtande. Ändringen av avfallstaxan skall gälla från 2018-08-01.

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

(KF

Utdragsbestyrkande

0Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS §7:9

Dnr. KS 2012/0 107

Antagande av detaljplan fö r Näsängen, etapp I
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta Detaljplan för Näsängen etapp 1.

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

Utdragsbest/rkande

0 Österåker
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Forts. KS § 7:9
från noll till fyra, vilken är utarbetad av konsultföretaget Ekologigruppen. Planförslaget påstås
där ge betydligt fler positiva konsekvenser än negativa, och dessutom nästan bara positiva
konsekvenser jämfört med nollalternativet.
Vi anser att detaljplanen för Näsängen inte utgör ett så väsentligt samhällsintresse att det
motiverar en oåterkallelig påverkan på en unik och värdefull kultur- och naturmiljö. Det
innebär att vi bland annat anser att planen strider mot Miljöbalkens kap. 3., paragraf 4.
Detaljplanen ligger inte i linje med kommande Översiktsplan och inte heller i linje med
nationella, regionala och (nya) lokala miljömål i kommunen. Den kommunala
expansionsplaneringen måste ta hänsyn till betydligt fler intressen än exploatörers och
markägares. Eln större försiktighet inför exploatering av områden med höga och långsiktiga
värden efterlyses.
Vi har därmed yrkat att detaljplanen för Näsängen ska avslås.
Michael Solander (MP)
Protokolls anteckning
Mats Larsson (S) lä mnar en protokollsanteckning
Vi anser generellt att detaljplaner inte skall vara så här stora i sitt geografiska omfång, utan det
är bättre att dela upp hela exploateringen i flera geografiskt mindre detaljplaner.
Mats Larsson (S)

Sammanfattning
Detaljplan för Näsängen etapp 1 har tagits fram. Näsängen är en del av den hållbara och
stadsmässiga utvecklingen av Åkersberga västerut och innehåller ca 1 4 00 bostäder och lokaler
i en funktionsblandad småstad med hus kring allmänna gator och torg.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-05-22.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag
innebärande anta Detaljplan för Näsängen etapp 1.
Michael Solander (MP) yrkar avslag på ärendet.

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

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar
ja, den det ej vill röstar nej.
Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 11 ja-röster och 2 nej-röster.

Expedieras
- Samhällsbyggnads förvaltningen

justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

13 Österåker
Omröstningslista
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)
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KS §7:10

Dnr. KS 20 18/0161

Komplettering av riktlinjer för skolskjuts avseende skolskjuts för
elever i förskoleklass
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Komplettera befintliga riktlinjer och tillämpningsanvisningar för skolskjutsverksamheten i
Österåkers kommun, antagna av Kommunfullmäktige 2013-12-16, KF § 9:23, med en ny
punkt under avsnitt "4 Avstånd" (sida 3), med följande formulering "2 km för elever i
förskoleklass", i enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande, daterat 2018-05-18, inklusive
bilaga 1.

Sammanfattning
Från och med höstterminen år 2018 är förskoleklass obligatorisk. Det innebär att skolplikten
normalt börjar fullgöras i förskoleklass redan när barnet är sex år. Av detta följer att dessa
förskoleelever kommer att omfattas av skollagens (2010:800) bestämmelser gällande
skolskjuts.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-18.
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:10.
- Byggnadsnämnden har behandlat ärendet 2018-04-24, § 4:12.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-18.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande
att komplettera befintliga riktlinjer och tillämpningsanvisningar för skolskjutsverksamheten i
Österåkers kommun, antagna av Kommunfullmäktige 2013-12-16, KF § 9:23, med en ny
punkt under avsnitt "4 Avstånd" (sida 3), med följande formulering "2 lon för elever i
förskoleklass", i enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande, daterat 2018-05-18, inklusive
bilaga 1.

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

Expedieras
- Byggnadsnämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

ö Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:1 1

Dnr. KS 2 018/0144

Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag
till budget för år 2019 och planåren 2020 - 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Direktiv och anvisningar för 2019-2021 godkänns.
2. Preliminära ramar avseende drift och investering för kommunstyrelsen och nämnder
fastställs.
3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2019 och
planer 2020-2021.
4. Respektive nämnd och styrelse får i u ppdrag att kommunicera Vision 2040 till både
medborgare och medarbetare genom fortsatt arbete med "Mål och resultatstyrning" samt
projektet "Arets kvalitetskommun".
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att i samråd med projektledare för "Årets
kvalitetskommun" samt budget- och kvalitetschef samordna visionsarbetet och rapportera
senast i samband med att förslag till budget 2019 förläggs Kommunstyrelsen i oktober 2018.

Särskilt yttrande
Ann-Christine Furustrand (S) lä mnar ett särskilt yttrande
Vi noterar budgetanvisningarna och återkommer med eget budgetförslag.
Ann-Christine Furustrand (S)
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande
Vi noterar budgetanvisningarna och återkommer med eget budgetförslag.
Michael Solander (MP)
Roger Johansson (RP) lämnar ett särskilt yttrande
Vi noterar budgetanvisningarna och återkommer med eget budgetförslag.
Roger Johansson (RP)

Sammanfattning
Budgetberedningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag till budget 2019
och plan 2020-2021. Förutom direktiv och anvisningar ges nämndernas preliminära ramar
avseende drift och investering för år 2019.
forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

Forts. KS § 7:11

Budgetförslaget för år 2019 medför en kostnadsutveckling på knappt tre procent per invånare
i förhållande till prognosen för innevarande år. Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på
17:75 dvs. oförändrad skattesats jämfört med 2018.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-22.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:3.

Deltar ej i beslutet
Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solandet (MP) och Roger Johansson (RP) deltar inte i
beslutet.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Direktiv och anvisningar för 2019-2021 godkänns.
2. Preliminära ramar avseende drift och investering för kommunstyrelse och nämnder
fastställs.
3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2019 och
planer 2020-2021.
4. Respektive nämnd och styrelse får i u ppdrag att kommunicera Vision 2040 till både
medborgare och medarbetare genom fortsatt arbete med "Mål och resultatstyrning" samt
projektet "Årets kvalitetskommun".
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med projektledare för "Årets kvalitetskommun"
samt budget- och kvalitetschef samordna visionsarbetet och rapportera senast i samband med
att förslag till budget 2019 förläggs Kommunstyrelsen i oktober 2018.
Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i beslutssats fyra innebärande att
"Kommundirektören
" ersätts med "Kommunstyrelsens kontor..."

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

Expedieras
- Samtliga nämnder
- K ommunstyrelsens kontor
- Budget- och kvalitetsenheten
- Ekonomienheten
- Redovisningsenheten
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

13 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:12

Dnr. KS 2018/0067

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2018 noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen redovisar till och med april månad en positiv budgetawikelse om 3 039 tkr,
varav 945 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar
en positiv avvikelse mot budget om 720 tkr.
Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse i
bokslutsprognosen om -6 550 tkr.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-17.
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:4.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2018 noteras till p rotokollet.

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

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

Justerandes signaturei

Utdragsbestyrkande

o Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS §7:13

Dnr. KS 2018/0067

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2018 noteras till p rotokollet.

Sammanfattning
Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. till och med april månad visar en
budgetavvikclse om 1 101 tkr. Bokslutsprognosen redovisar ingen avvikelse mot budget.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-05-17.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:5.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande
att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 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

KF

Utdragsbestyrkande

O Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:14

Dnr. KS 2 018/0067

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per april månad 2018 noteras till protokollet.
2. Bevilja bidragsutbe talning på 80 tkr ull tjejjo uren Bellis för att kunna genomföra sitt
uppdrag.
3. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2018.
4. Kommundirektören får i uppdrag att vidta åtgärder för att höja förvaltningar nas
prognossäkerhet vid nästkommande månadsuppföljning.

Sammanfattning
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska kom munstyrelsens kontor
redovisa bokslutsprognos per 2018 12 31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella
mål följs up p och avstämning i förhållande till budget 2018 görs un der året. Fokus ska läggas
på en säkrare prognos och analys samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt
upprätthålla en god ekonomisk hushållning.
Resultatbudgeten för 2018 uppgår till 22 Mkr. Bokslutsprognosen per april månad visar en
positiv avvikelse om 13 Mkr jämfört med budget 2018.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-17.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:6.

Förslag till beslut
Michaela Fletc her (M) yrkar bifall till kommuns tyrelsens kontors besluts förslag innebärande
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per april månad 2018 noteras till protokol let.
2. Bevilja bi dragsutbetalning på 80 tkr till tjejjouren Bellis för att kunna genomföra sitt
uppdrag.
3. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2018.
Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebä rande att Kommundirektören får i uppd rag att
vidta åtgärder för att höja förvaltningarnas prognossäkerhet vid nästkommande
månadsuppföljning.

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoil för Kommunstyrelsen 2018-05-28

Forts. KS § 7:14

Expedieras
- Tjejjouren Bellis
- K ommundirektören
- Ekonomienheten
- Budget- och Kvalitetsenheten
- Redovisningsenheten
- Controller KS/KF
- K ommunkansliet

justerandes signaturer

l^r

Utdragsbestyrkande

o Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7 :15

Dnr. KS 2018/0068

Rapportering av flyktingverksamhet per april 2018
Kommunstyrelsens beslut
Rapport om flyktingverksamheten per april månad 2018 noteras till protokollet.

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 up phör i mitten av det året. Enligt dagens prognos väntas antalet
öppna ärenden som inte har fått beslut minska från 36 700 till 13 000 under 2018.
Prognoserna uppdateras i februari, april/maj, juli och oktober.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-05-17.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:7.

Förslag till beslut
Michaela Fle tcher (M) yrkar bifall till kommuns tyrelsens kontors besluts förslag innebärande
att rapport om flyktingverksamheten per april månad 2018 noteras till protokollet.

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

Expedieras
- B udget- och kvalitetsenheten
- Kommunkansliet

justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS §7:16

Dnr. KS 2 018/0083

o

Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers
kommun förvaltade stiftelser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna Årsredovisningar för fonder och stiftelser år 2017, i enlighet med förvaltningens
tjänsteudåtande daterat 2018-05-02.
2. Notera samtliga föreliggande revisionsberättelser till protokollet.
3. Notera till protokollet med åberopande av revisorernas uttalanden, att förvaltaren i samtliga
stiftelser, inte har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnande eller
årsredovisningslagen.

Sammanfattning
Österåkers kommun förvaltar fem stiftelser; Syskonen Johanssons fond, Östra Ryds
magasinfond, Social samfond, Österåkers skolors samfond och Ljusterö skolors elevers fond.
Stiftelsernas tillgångar är placerade i räntefonder. Inga utdelningar har skett under året.
I bokslutet för 2017 har kommunen tagit ut en förvaltningsavgift motsvarande 1200 kr för
Syskonen Johanssons fond. Övriga fonder har erhållit en avgift om 800 kr.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:8.
- K ommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-05-02.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande
1. Godkänna Årsredovisningar för fonder och stiftelser år 2017, i enlighet med förvaltningens
tjänsteutlåtande daterat 2018-05-02.
2. Notera samtliga föreliggande revisionsberättelser till protokollet.
3. Notera till protokollet med åberopande av revisorernas uttalanden, att förvaltaren i samtliga
stiftelser, inte har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnande eller
årsredovisningslagen.

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

Expedieras
- R edovisningsenheten
- K ommunkansliet

justerandes signaturer

HtF

Utdragsbestyrkande

o Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:1 7

Dnr. KS 2018/0096

Svar på revisionsrapport - Granskning av program för uppföljning
av privata utförare
Kommunstyrelsens beslut
1. Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtande daterat 2018-05-25.
2. Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att till årsredovisningen för 2018 utveckla
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse enligt förslag i tjänsteutlåtandet daterat 2018-05-25.

Sammanfattning
Kommunrevisorerna har genomfört en granskning av nämndernas uppföljning och insyn av
privata utförare i enlighet med Kommunfullmäktiges Program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun. De berörda nämnderna
har även behandlat revisionsrapporten. Kommunstyrelsen redovisar i föreliggande
tjänsteutlätande sina åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen.

Beslutsunderlag
-Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:9.
- K ommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-25.
- Skolnämnden, 2018-05-08, SKN § 4:7.
- Kultur- och fritidsnämnden, 2018-05-04, KFN § 3:8.
- Socialnämnden, 2018-05-24, SN § 5:8.
- Byggnadsnämnden, ärendet behandlat vid möte 2018-05-22.
- Vård- och omsorgsnämnden, 20108-05-23, VON § 5:8.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till k ommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
1. Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtande daterat 2018-05-25.
2. Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att till årsredovisningen för 2018 utveckla
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse enligt förslag i tjänsteudåtandet daterat 2018-05-25.

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

Expedieras
- De förtroendevalda revisorerna
- Kommunstyrelsens kontor
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:1 8

Dnr. KS 2018/01 46

Aktivitetsplan för näringslivsarbetet i Österåker 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna näringslivsstrategins aktivitetsplan för 2018.
2. Godkänna den muntliga rapporteringen om arbetet med handlingsplan 2017.

Sammanfattning
Näringslivsstrategin beskriver Österåker som näringslivskommun och etableringsort. Strategin
visar vilken väg som näringslivet i Österåker och kommunen gemensamt vill gå. Dokumentet
utgör även ett underlag för prioritering av kommunens eget näringslivsarbete och ska
återspeglas i kommunens verksamhetsplanering. Det övergripande målet är att Österåker ska
skapa förutsättningar för 7 000 nya arbetstillfällen i kommunen till 2040 genom att ha en stark
lokal arbetsmarknad med tydlig regional koppling.
Kopplat till näringslivsstrategin upprättas årliga aktivitetsplaner. Aktivitetsplanerna tas fram
gemensamt av det lokala näringslivet och kommunen. Vissa av de insatser som fanns i 2017
års handlingsplan kvarstår även under 2018 och ett antal nya satsningar har tillkommit.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:11.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtände daterat 2018-04-20.

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

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande
1. Godkänna näringslivsstrategins aktivitetsplan för 2018.
2. Godkänna den muntliga rapporteringen om arbetet med handlingsplan 2017.

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

Expedieras
- Näringslivs- och utvecklingsenheten
- Kommunkansliet

Justerandes signature r

Utdragsbestyrkande

o Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:19

Dnr. KS 2017/0272

Tillgänglighetspolicy för Österåkers kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Anta Tillgänglighetspolicy för Österåkers kommun.
2. Uppdra till samtliga nämnder att upprätta handlingsplan under första halvåret 2018.

Sammanfattning
Tillgänglighet handlar om att alla männ iskor kan tåla miljön, kan ta sig fram och hitta dit de
ska och kan använda olika u trymmen och funktioner. Det handlar om att alla kan
kommunicera och få information på det sätt de behöver samt tillgång till personlig servic e.
Tillgänglighet är en förutsättning för att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar ska
kunna utvecklas och uppleva en god livskvalitet. I Plan- och bygglagen (PBL) finns stora krav
på hur tomter och byggnader ska u tformas för att vara tillgängliga och användbara för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kraven gäller nybyggnation samt
ändring och ombyggnad. Både allmänna lokaler, arbetslokaler och bostäder ska uppfylla krav
på tillgänglighet och användbarhet. I Boverk ets föreskrift och allmänna råd om tillgänglighet
och användbarhet på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än
byggnader finns också krav på h ur sådana miljöer ska utformas.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:12.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommun styrelsens kontors besluts förslag innebärande
1. Anta Tillgänglighetspolicy för Österåkers kommun.
2. Uppdra till samtliga nämnder att upprätta handlingsplan under första halvåret 2018.

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

Expedieras
- Samtliga näm nder
- Kom munkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

o Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:2 0

Dnr. KS 2016/ 0361

Svar på motion nr 31/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) Österåker borde ha en tillgänglighetspolicy och en konkret
tillgänglighetsplan med checklista
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anse motion nr 31/2016 besvarad med hänvisning till att en tillgänglighetsplan redan finns.

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige förslår motionären att Österåker borde ha en
tillgänglighetspolicy och en konkret tillgänglighetsplan med checklista.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:13.
- Michaela Fletche rs (M) ordfö randeförslag daterat 2018-05-07.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-04-18.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr
31/2016 besvarad med hänvisning till att en tillgänglighetsplan redan finns.
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motion en.

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

Expedieras
- Kommunkansliet

justerandes signaturer

'

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:21

Dnr. KS 2017/0098

Svar på mo tion nr 4/2017 från Kristina Embäck (S) - Ungdomens
hus
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Bifalla motion nr 4/2017 innebärande att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att
undersöka möjligheterna till lokal och personal samt ekonomi för ett ungdomens hus i
centrala Åkersberga.
2. Uppdraget, som genomförs inom Kultur- och fritidsnämndens budget, ska redovisas för
Kultur-och fritidsnämnden senast i december 2018.

Sammanfattning
I e n modon väckt i Kommunfullmäktige, 2017-03-13, § 2:17, föreslår motionärerna att Kulturoch fritidsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna till lokal och personal samt
ekonomi för ett Ungdomens hus i centrala Åkersberga.

Beslutsunderlag
- K ommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:14.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-05-11.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-07.
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-05-03, § 3:5.
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-12.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande
1. Bifalla motion nr 4/2017 innebärande att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att
undersöka möjligheterna till lokal och personal samt ekonomi för ett ungdomens hus i
centrala Åkersberga.
2. Uppdraget, som genomförs inom Kultur- och fritidsnämndens budget, ska redovisas för
Kultur-och fritidsnämnden senast i december 2018.

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

Expedieras
- Kultur- och fritidsnämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signature r

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:2 2

Dnr. KS 20 17/0100

Svar på motion nr 5/2017 från Kristina Embäck (S) - Gör något bra
av vara gruvor
O

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Anse m otion nr 5/2017 besvarad i oc h med att området med de förslagna gruvorna är
starkt förorenade och vistelse i gruvorna är förenat med livsfara.
2. Begära av ansvarig myndighet/myndigheter att vidta nödvändiga åtgärder för att hålla
gruvor och gruvhål säkra.

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2017-03-13, § 2:17, föreslår motio nären att man gör
något bra av gruv orna i Härsbacka och Isättra.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:15.
- Michaela Fl etchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-05-11.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-07.
- Prot okollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-05-03, § 3:4.
- Kul tur- och fritids förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-03-14.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunst yrelsens kontors beslutsförslag innebärande
att anse motion nr 5/2017 besvarad i och med att området med de förslagna gruvorna är
starkt förorenade och vistelse i gruvorna är förenat med livsfara.
Michaela Fletcher (M) yrkar pä tillägg innebärande att begära av ansvarig
myndighet/myndigheter att vidta nödvändiga åtgärder för att hålla gruvor o ch gruvhål säkra.

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

Expedieras
- Kultur- och fritidsnämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signature r

Utdragsbest/rkande

o Österåker
Sammanträdesprotokol! för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:23

Dnr. KS 201 7/0161

Svar på motion nr 12/2017 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) Motion om våld i hemmet och huskurage
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avslå motion nr 12/2017 med hänvisning till att Polisen och förvaltningen anser att det är
Polisen, via telefonnummer 112, som initialt ska kontaktas för att minimera risken för att själv
skadas vid pågående brott.

Sammanfattning
I e n motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att Armada ges i uppdrag att
anta och implementera policy och rutin om huskurage.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:16.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-05-07.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-04-16.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att avslä
motion nr 12/2017 med hänvisning till att Polisen och förvaltningen anser att det är Polisen,
via telefonnummer 112, som initialt ska kontaktas för att minimera risken för att själv skadas
vid pågående brott.
Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar bifall till motionen.

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

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

•

\

i

Utdragsbestyrkande

13 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS §7:24

Dnr. KS 2017/0203

Svar på mo tion nr 13/2017 från Marie Wengse (SÖ) - Gällande
översyn av ledningsstruktur inom beställar-/utförarorganisation för
skolfrågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anse motion nr 13/2017 gällande översyn av ledningsstruktur för skolfrågor besvarad med
hänvisning till genomförda utredningar samt påbörjade utvecklingsarbete rörande
organisationen.

Sammanfattning
I motionen föreslås en översyn av organisation och ledningsstruktur för skolfrågor för att
utreda och hitta förslag på en tydligare organisation.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:17.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-05-15.
- K ommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05 14.
- P rotokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2018-05-08, § 4:4.
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-03.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse
motion nr 13/2017 gällande översyn av ledningsstruktur för skolfrågor besvarad med
hänvisning till genomförda utredningar samt påbörjade utvecklingsarbete rörande
organisationen.
Michael Solander (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar bifall till motionen.

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

Expedieras
- Skolnämnden
- K ommunkansliet

Justerandes signature r

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7 :25

Dnr. KS 2017/0204

Svar på motion nr 14/2017 från Marie Wengse (SÖ), Mia Dernell
Pierre (SÖ) - Angående förändrad skolpeng
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anse motion nr 14/2017 besvarad med hänvisning til] att kommunen redan tillämpar en
socioekonomisk resursfördelning för förskola och skola samt följer upp resultat och kvalitet.

Särskilt yttrande
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande
Varje elev är unik och därför bör skolans resurser utgå från att barn är enskilda individer och
inte en homogen grupp. Idag fördelas huvuddelen av resurserna generellt i en skolpeng.
Systemet ser inte våra elever för vad de är, barn med behov. För att citera Skolinspekdonens
granskning från år 2015 " Det är svårt att säkerställa likvärdigheten
mellan skolorna då största delen av skolpengen fördelas lika för varje elev. Därför vill vi
framöver snarare se en elevpeng som ser till elevernas be hov och förväntade resultat.
Ann-Christine Furustrand (S)

Sammanfattning
I en motion väckt i Komm unfullmäktige föreslår motionärerna att en utredning tillsätts med
syfte att se över resursfördelningssystemet för skola och möjligheten att hitta en modell som
fördelar resurser till skolorna baserat på elevernas socioekonomiska bakgrund.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:18.
- Michaela Fletcher s (M) ordfö randeförslag daterat 2018-05-15.
- Kom munstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-14.
- Proto kollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2018-05-08, § 4:5.
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-03-28.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsu tskottets beslutsförslag innebärande att anse
motion nr 14/2017 besvarad med hänvisning till att kommunen redan tillämpar en
socioekonomisk resursfördelning för förskola och skola samt följer upp resu ltat och kvalitet.
Michael Solander (MP) yrkar bifall till motion en.

Fotts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

o Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

Forts. KS § 7:25

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

Expedieras
- Skolnämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:2 6

Dnr. KS 2017/0 264

Svar på motion nr 18/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) oc h
Kristina Embäck (S) - Aktiva åtgärder för att stärka utrikesfödda
kvinnor till ekonomisk självständighet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Bifalla motion nr 18/2017 i den del som avser SFI under föräldraledighet med hänvisning
till att Skolförvaltningen bedömer att språkstudier som anordnas i samverkan med
studieförbund kan utgör ett komplement till ordinarie vuxenutbildning.
2. Anse motion nr 18/2017 besvarad i den del som avser riktade insatser med hänvisning till
det arbete som redan pågår inom Kommunstyrelsens kontor.

Sammanfattning
Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) h ar en i en motion yrkat att Österåkers
kommun tar initiativ till att låta studieförbunden kunna arbeta uppsökande för att låta
utrikesfödda kvinnor läsa SFI under föräldraledigheten samt att Österåkers kommun tar
initiativ till att göra riktade insatser för utrikesföddas kvinnors företagande.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:19.
- Michaela Fletchers (M) o rdförandeförslag daterat 2018-05-15.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-09.
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2018-05-08, § 4:6.
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-03-19.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande
1. Bifalla motion nr 18/2017 i den del som avser SFI under föräldraledighet med hänvisning
till att Skolförvaltningen bedömer att språkstudier som anordnas i samverkan med
studieförbund kan utgör ett komplement till ordinarie vuxenutbildning.
2. Anse motion nr 18/2017 besvarad i den del som avser riktade insatser med hänvisning till
det arbete som redan pågår inom Kommunstyrelsens kontor.
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen.

Forts.

Justerandes signature

Utdragsbestyrkande

O Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

Forts. KS § 7:26

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

Expedieras
- Skolnämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer .

'

Utdragsbestyrkande

o Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:27

Dnr. KS 2018/0 149

Ändrade taxor och avgifter för musikskolan höstterminen 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya taxor för musikskoleverksamheten gäller från och med 15 augusti 2018 enligt bilaga 1 till
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-05-14.

Särskilt yttrande
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande
Vi anser att avgiften för barn och ungdom att delta i musikskolan skall minskas och på några
års sikt bör avgiften halveras. Med den budget som nu råder finns inte detta utrymme vilket vi
beklagar.
Ann-Christine Furustrand (S)

Sammanfattning
Inför höstterminen 2018 föreslås nya taxor och avgifter för de elever som deltar i
verksamheten vid kommunens musikskolor.

Beslutsunderlag
- K ommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:20.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-14.
- P rotokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-05-03, § 3:10.
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-11.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förs lag innebärande att nya taxorför musikskoleverksamheten gäller från och med 15 augusti 2018 enligt bilaga 1 till
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-05-14.

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

Expedieras
- Kultur- och fritidsnämnden
- B udget- och kvalitetsenheten
- K ommunkansliet

Justerandes signaturer

U tdrags bestyrkande

o Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:28

Dnr. KS 2018/0012

Avskrivning av medborgarförslag nr 2/2018 - Utöka
parkeringsplatser vid Rydbo station
Kommunstyrelsens beslut
Avskriva medborgarförslag nr 2/2018 - Utöka parkeringsplatser vid Rydbo station med
hänvisning till a tt förslagsställaren inkommit med en begäran att medborgarförslag återtas.

Sammanfattning
Förslagsställaren har i ett mejl inkommen 2018-04-18 begärt att återta sitt medborgarförslag nr
2/2018 - Utöka parkeringsplatser vid Rydbo station.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:21.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-04.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att avskriva
medborgarförslag nr 2/2018 - Utöka parkeringsplatser vid Rydbo station med hänvisning till
att förslagsställaren inkommit med en begäran att medborgarförslag återtas.

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

Expedieras
- Förslagsställaren
- Samhällsbyggnads förvalt ningen
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:29

Dnr. KS 20 18/0157

Följsamhet till lag (2016:1 145) om offentlig upphandling med
avseende på direktupphandlingar
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna den direktupphandlingsblankett, som omfattar instruktioner och
dokumentationsstöd vid direktupphandling, i enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande,
inklusive bilaga, daterat 2018-05-18.

Sammanfattning
För att motverka otillåtna direktupphandlingen ska det vara obligatoriskt att använda de
underlag som upphandlingsenheten har tagit fram för direktupphandlingar (se bilaga till
tjänstutlåtandet). Den direktupphandlingsblankett, som omfattar instruktioner och det
dokumentationsstöd och som föreslås godkännas av Kommunstyrelsen bedöms vara av
principiell karaktär.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:22.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-17.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande
att godkänna den direktupphandlingsblankett, som omfattar instruktioner och
dokumentationsstöd vid direktupphandling, i enlighet med förvaltningens tjänstudåtande,
inklusive bilaga, daterat 2018-05-18.

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

Expedieras
- Upphandlingsenheten
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

ö Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:3 0

Dnr. KS 2017 /0240

Ombyggnation för servicecenter och införande av skalskydd
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att teckna hyresavtal med Armada
Kommunfastigheter AB för ombyggnation av servicecenter och skalskydd om en ny
hyreskostnad på 862 000 kr/år,
2. Finansiering om 862 tkr, som delvis ingår i budget 2018, ska i fortsättningen ske genom
modellen BSA (Behovsstyrd administration).

Sammanfattning
Den 28 augusti 2017 (KS § 8:28) fattade Kommunstyrelsen beslut att genomföra
ombyggnation före servicecenter samt möjliggöra för ett skalskydd till kommunens lokaler i
Alceahuset. Färdig projektering och upphandling har genomförts vilken föranlett en fördyring
i projektet med 225 000 kr/år i årshyra.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-05-24.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande
1. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att teckna hyresavtal med Armada
Kommunfastigheter AB för ombyggnation av servicecenter och skalskydd om en ny
hyreskostnad på 862 000 kr/år.
2. Finansiering om 862 tkr, som delvis ingår i budget 2018, ska i fortsättningen ske genom
modellen BSA (Behovsstyrd administration).

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

Expedieras
- K ommunstyrelsens kontor
- Kornmunkansliet

Justerandes signatu rer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:31

Dnr. KS 2018 /0136
O

Stoppa droghandeln i Akersberga centrum
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Projektet ska finansieras genom samordning av befintliga personella och ekonomiska
resurser samt genom ett extra ekonomiskt tillskott på 1,3 miljoner kronor.
2. Finansiering av 1,3 miljoner sker via 0,5 miljoner inom Kultur- och fritidsnämnden
(volymminskning musikskolan), 0,7 miljoner inom Kommunstyrelsen (överskott för
exploateringsverksamhet) och 0,1 inom Kommunstyrelsen (övrig verksamhet).
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Uppdra till k ommundirektören att bilda en styrgrupp för att samordna arbetet för att
genomföra projektet "Stoppa droghandeln". Projektet ska g enomföras i nära samverkan
mellan berörda förvaltningar och externa aktörer.
2. Kommundirektören får i uppdrag att kartlägga alla extra insatser för barn och unga i
kommunen i samråd med budget och kvalitetsenheten. Detta kan vara bl.a. insatser för
förebyggande åtgärder, frivilliga insatser samt placeringar genom socialförvaltningen.
Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsens arbetsutskott senast september 2018.
3. En första avrapportering ska ske till Kommunstyrelsen senast i september månad 2018.
4. Finansieringen av 2019 kommer att tydliggöras efter första avrapporteringen i september
2018 med hänsyn till b ehovet av ytterligare förebyggande åtgärder.
5. Bilagan "Projektplan för Stoppa droghandeln i A kersberga Centrum" utgör inte en del av
beslutsunderlaget.

Sammanfattning
På Trygg i Österåkers möte den 10 april 2018 gavs ett uppdrag att prioritera arbetet med att
stoppa den öppna droghandeln i k ommunen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-24.

Conny Söderström (M) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

Forts. KS § 7:31

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Projektet ska finansieras genom samordning av befintliga personella och ekonomiska
resurser samt genom ett extra ekonomiskt tillskott på 1,3 miljoner kronor.
2. Finansiering av 1,3 miljoner sker via 0,5 miljoner inom Kultur- och fritidsnämnden
(volymminskning musikskolan), 0,7 miljoner inom Kommunstyrelsen (överskott för
exploateringsverksamhet) och 0,1 inom Kommunstyrelsen (övrig verksamhet).
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Uppdra till kommundirektören att bilda en styrgrupp för att samordna arbetet för att
genomföra projektet "Stoppa droghandeln". Projektet ska genomföras i nära samverkan
mellan berörda förvaltningar och externa aktörer.
2. Kommundirektören får i uppdrag att kartlägga alla extra insatser för barn och unga i
kommunen i samråd med budget och kvalitetsenheten. Detta kan vara bl.a. insatser för
förebyggande åtgärder, frivilliga insatser samt placeringar genom socialförvaltningen.
Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsens arbetsutskott senast september 2018.
3. En första avrapportering ska ske till Kommunstyrelsen senast i september månad 2018.
4. Finansieringen av 2019 kommer att tydliggöras efter första avrapporteringen i september
2018 med hänsyn till b ehovet av ytterligare förebyggande åtgärder.
Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring innebärande att beslutssats tvä "Styrgruppen hatbefogenhet att revidera insatserna i projektplanen." ersätts med "Kommundirektören får i
uppdrag att kartlägga alla extra insatser för barn och unga i kommunen i samråd med budget
och kvalitetsenheten. Detta kan vara bl.a. insatser för förebyggande åtgärder, frivilliga insatser
samt placeringar genom socialförvaltningen.
Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsens arbetsutskott senast september 2018. "
Michaela Fletcher (M) yrkar att bilagan "Projektplan för Stoppa droghandeln i Åkersberga
Centrum" inte utgör en del av beslutsunderlaget.

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

Expedieras
- K ommundirektören
- Kommunkansliet

Justerandes signature r

Utdragsbestyrkande

ö Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:3 2

Dnr. KS 2 018/0174

Riktlinjer för tillämpning av miljöbilskravet enligt Österåkers
miljömål 2016-2019 under 2018 och 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Personbilar som införskaffas via inköp, leasing eller hyra under 2018 och 2019 ska uppfylla
kraven för miljöbil enligt den nationella miljöbilsdefmitionen som används som grund för
befrielse från fordonsskatt.
2. Verksamhetsbilar med funktionskrav som gör att miljöbilskravet svårligen kan uppfyllas,
eller där en miljöbil till fö ljd av detta skulle innebära en kraftig fördyring, undan tas från
miljöbilskravet under 2018 och 2019.
3. Förmånsbilar som införskaffas under 2018 och 2019 ska uppfylla kraven för supermiljöbil.
4. Personbilar som införskaffas enligt punkten 2 behöver inte fasas ut i förtid till följd av
miljöbilskravet i Österåkers miljömål 2016-2019.

Sammanfattning
I Ö steråkers miljömål 2016-2019 uttrycks att från och med 2020 är de personbilar som
kommunen äger eller hyr klassade som miljöbilar enligt gällande miljöbilsnorm. Förvaltningen
föreslår att kravet ska gälla för nyinskaffning av person- och verksamhetsbilar redan under
2018 och 2019 för att styrdokumentets viljeyttring ska kunna uppfyllas. Förvaltningen föreslår
dock undantag för vissa verksamhetsbilar samt en kompensering av undantaget genom
höjning av kravnivån för förmånsbilar till så kallad supermiljöbil.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-05-24.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag
innebärande
1. Personbilar som införskaffas via inköp, leasing eller hyra under 2018 och 2019 ska uppfylla
kraven för miljöbil enligt den nationella miljöbilsdefinitionen som används som grund för
befrielse från fordonsskatt.
2. Verksamhetsbilar med funktionskrav som gör att miljöbilskravet svårligen kan uppfyllas,
eller där en miljöbil till följd av detta skulle innebära en kraftig fördyring, undan tas från
miljöbilskravet under 2018 och 2019.
3. Förmånsbilar som införskaffas under 2018 och 2019 ska uppfylla kraven för supermiljöbil.
4. Personbilar som införskaffas enligt punkten 2 behöver inte fasas ut i förtid till följd av
miljöbilskravet i Österåkers miljömål 2016-2019.
Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

o Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

Forts. KS § 7:32

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- K ommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:33

Dnr. KS 2018/00 39

Meddelanden och information vilka anmäles i K ommunstyrelsen
Sammanfattning
Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kom mun 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 informadon som inkommit till Kommunstyrelsen under
perioden 2018-04-18 - 2018-05 16.
- Protokoll, AB Vårljus, 2018-03-15.
- Protokoll, Norrvatten, 2018-04-11.
- Protokoll, Kommunstyrelsen Norrtälje kommun, 2018-04-11, 48/18, Samfinansiering
skärgårdsprojektet.
- Protokoll, Armada centrumfastigheter, 2018-04-17.
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2018-04-17.
- Protokoll, Österåkers Stadsnät AB, 2018-04-17.
- Protokoll, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2018-04-17.
- Protokoll, Sågra fastighets AB, 2018-04-17.
- Protokoll, Tunadotter AB, 2018-04-17.
- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2018-04-17.
- Prot okoll, Armada Projektfastigheter AB, 2018-04-17.
- Protokoll, Armada Stenhagen AB, 2018-04-17.
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2018-04-17.
- Protokoll, Armada Mellansjö AB, 2018-04-17.
- Protokoll, AB Åkers Kanal, 2018-04-17.
- Protokoll, Armada Blåljusfastigheter AB, 2018-04-17.
- Inbjudan till årsstämma i bolagen inom Armadakoncernen 2018-05-22.
- Cirkulär 18:17, SKL, Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018, 2018-04-17.
- Remissvar, Trafikverket, Remissvar om reviderat tättbebyggt område inom Österåkers
kommun, 2018-04-18.
- Meddelande nr 7/2018, SKL, SKL:s sammanträdesplan för 2019. 2018-04-20.
- Rapport, Länsstyrelsen i Stockholm, Rapport frän inspektion hos Överförmyndaren i
Österåkers kommun den 13 februari 2018. 2018-04-20.
- Kallelse, N orrvatten, styrelsesammanträde 2018-05-03. 2018-04-23.
- Prot okoll, Storstockholms brandförsvar, 2018-04-24.
- Remiss, Länsstyrelsen Stockholm, Ansökan om fartbegränsning till 12 kn op under tiden 1
maj-30 november årligen ska om fatta hela året. 2018-04-25.
- Tillståndsbevis, Polisen, 2018-04-26.
- Cirkulär 18:18, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2018-2021. 2018-04-27.
- Remiss, Norrtälje kommun, Avfallsplan 2018-2021.
- Protokoll, Norrvatten, 2018-05-03.
- Dom, Förvaltningsrätten i Stockholm, Laglighetsprövning enligt kommunallagen,
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 2018-05-04.
forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

oÖsteråker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

Forts. KS § 7:33

- Cirkulär 2018:9, SKL, Information om överenskommelse om Särskild AGS-KL-förmån som
ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9 och överenskommelse om tillägg i
Avgiftsbefrielseförsäkringen. 2018-05-09.
- Cirkulär 18:19, SKL, Politiska partier inom vård och äldreomsorg. 2018-05-14.
- Yttrande, Länsstyrelsen Stockholm, Anmälan om samråd angående nyanläggning och
rasering av markkabel, Akersberga, Sjökarby, Österåkers kommun. 2018-05-14.
- Remiss, Länsstyrelsen Stockholm, Ansökan om förbud mot framförande av mopedbil och
cykel på väg 274, Vaxholms och Österåkers kommuner. 2018-05-16.
- Ansökan, Länsstyrelsen Stockholm, Ansökan om hastighetsbegränsning, Svinnigeviken .
2018-05-14.
- Sjöräddningssällskapet, framför tack för det ekonomiska bidraget. 2018-05-17.
- Postlista v. 16 — 20/2018.

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signatu rer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28

KS § 7:34

Dnr. KS 201 8/0138

O

Aterredovisning av nämndernas svar på budgetuppdrag från
Kommunfullmäktige
Sammanfattning
Återredovisning av nämnders/styrelser svar på budgetuppdrag från Kommunfullmäktige.
- Uppdrag nr 34, i budget 2018 - Skolnämnden får i uppdrag att tillsammans med
Socialnämnden utreda hur Österåkers kommun kan få en ökad skolnärvaro genom
förvaltningsövergripande arbete inom hela kom munen.

Expedieras
- Kommunkansliet

justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

