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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-08-27 

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 X 

S Hans Johansson X 

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson -

Övriga närvarande Funktion 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Katarina Freme Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 

Anna Anderman Väg- och trafikchef 

Fredrik Nestor Exploateringschef 

Krister Sernbo Tf. Strategisk planeringschef 

Helena Cronberg Kommunikationschef 

Kristina Eineborg Näringslivs- och utvecklingsdirektör 

Susan El Hark Politisk sekreterare (L) 

Fredrik Zethraeus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 8 :1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Ärende som utgår 
Ärende 4 Energiplan för Österåkers kommun och ärende 14 Återredovisning av uppdrag angående 
översyn av borgensåtagande gällande Armadakoncemen utgår. 

Nytt ärende 
Nytt ärende Konsekvenser av utvecklingen av Östra kanalstaden - förläggning av fotbollsplaner blir 
nummer 21 på dagordningen. 

Reviderade underlag 
Ärendet Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen har kompletterats med nya 
delegationsbeslut. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 8 :2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare . Protokollet justeras senast 
fredagen den 31 augusti, kl. 08.30, kommunkansliet, Alceahuset. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protoko llet föreslås 
justeras senast fredagen den 31 augusti, kl. 08.30, kommunkansliet, Alceahuset. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 8:3 Dnr. KS 2017/0132 

Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta ldimatanpassningsplan för Österåkers kommun. 

2. En bred och parlamentarisk översyn och beslut om revidering av klimatanpassningsplanen 
ska ske under varje mandatperiod. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en utredning för Åkers 
kanal/Tunafjärden avseende klimatanpassningsåtgärder. 

2. Redaktionell ändring på sidan 31 i Klimatanpassningsplanen i kolumnen "Planerad 
bebyggelse" , under "Ansvar" ska det kompletteras med "Byggnadsnämnden". 

Sammanfattning 
Som en fortsättning på kommunens övergripande klimatanpassningsplanering, och den 
klimat- och sårbarhetsanalys (KSA) som togs fram inom ramen för översiktsplanen, har 
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en klimatanpassningsplan för Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-06-20, § 6:6. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-06-04. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planar betsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta klimatanpassningsplan för Österåkers kommun. 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en utredning för Åkers 
kanal/Tunafjärden avseende klimatanpassningsåtgärder. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att en bred och parlamentarisk översyn och 
beslut om revidering av klimatanpassningsplanen ska ske under varje mandatperiod. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring på sidan 31 i Klim atanpassningsplanen i 
kolumnen "Planerad bebyggelse" , under "Ansvar" ska det kompletteras med 
"Byggnadsnämnden". 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS 8:3 

Michael Solander (MP) yrkar på å terremiss av ärendet med motivering att åtgärdsplanen 
kompletteras med en redovisning av beräknade kostnader per objekt och mer preciserade 
tidsramar. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller vid kommande sammanträde i 
Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den 
som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej. 

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

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2018-09-Qi, § 8:3 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Patrik Ferm X X 

C Michaela Haga X X 

KL) 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 Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher , ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Hans Flellberg X 

MP Jonas Jonsson -

Resultat 8 5 -

fltp 
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KS § 8: 4 Dnr. KS 2017/0188 

Försäljning av kommunal mark inom detaljplan för Valsjöskogen 
etapp I 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner två köpekontrakt avseende försäljning av fyra kommunala 
fastigheter inom detaljplan för Valsjöskogen etapp 1. 

Sammanfattning 
Det aktuella fastigheterna Tråsättra 1:885, 1:886, 1:887 och 1:889 ägs av Österåkers kommun 
och ingår i detaljplan för Valsjöskogen etapp 1. Samhällsbyggnads förvaltningen fick i uppdrag 
2017-08-28 KS § 8:3 att markanvisa del av fastigheten Tråsättra 1:14. Kommunen har under 
mars-april 2018 gått ut med en anbudstävling för att sälja de sex fastigheter som kommunen 
äger i Valsjöskogen. Anbuden som kommit in under tävlingen har resulterat i ett förslag till 
försäljning av fyra av de sex fastigheterna fördelat på två olika exploatörer. Detaljplanen 
medger småhus som friliggande hus, radhus eller kedjehus. Detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-06-20, § 6:8. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-05-30. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarb etsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Kommunstyrelsen godkänner två köpekontrakt avseende försäljning av fyra kommu nala 
fastigheter inom detaljplan för Valsjöskogen etapp 1. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 8 :5 Dnr. KS 2017/0215 

Svar på Medborgarförslag nr 16/2017 - Förbjud vänstersväng vid 
o 

utfarten från Sockenvägen till 276 Roslagsvägen riktning Akersberga 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 16/2017 besvarat med hänvisning till att en cirkulationsp lats 
planeras anläggas vid berörd korsning under 2018 av väghållaren Trafikverket. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en reservation. 
Förslaget om förbud vänstersväng vid Sockenvägsavfarten till 276 tycker vi är ett bra förslag. 
Det är idag förenligt med trafikfara att svänga vänster 
och vi menar att här borde en skylt sättas upp om förbjuden vänstersväng och skyltning på 
Sockenvägen till Korsgärdesvägen för färd till Åkersberga C. 
Vi menar att detta kan göras skyndsamt fram till dess ny rondell står klar. 
Ann-Christine Furustrand (S). 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun 2017-06-28 föreslås att 
vänstersväng vid utfarten från Sockenvägen till väg 276 riktning Åkersberga ska förbjudas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2108-06-20, § 6:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-06-15. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall til l planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
anse medborgarförslag nr 16/2017 besvarat med hänvisning till att en cirkulationsplats 
planeras anläggas vid berörd korsning under 2018 av väghållaren Trafikverket. 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till medborgarförslage t. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §8:6 Dnr. KS 2018/0078 

Markanvisningstävling för 55+ boende och planuppdrag för Smedby 
industriområde 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till S amhälls byggnads förvaltningen att tillsammans med Armada Fastighets AB 
upprätta en markanvisningstävling för boendeändamål med målgruppen 55 år eller äldre inom 
Smedby industriområde. 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Smedby 
industriområde. 

Särskilt yttrande 
Mats Larsson (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Att 55+boendet ligger för l ångt från centrum. 
Mats Larsson (S) 

Sammanfattning 
Boende för 55+ boende har efterfrågats i kommunen och behovet är stort. Det aktuella 
markområdet ägs idag av det kommunala bolaget Armada fastighets AB. Smedby 
industriområde ligger inom Åkerstorp-Smedby, Österåkers kommun och omfattas av 
detaljplan betecknat småindustri samt industripark. Området utgör en total area om drygt 
25 000 kvm. I den nya översiktsplanen, antagen 2018 (§ 4:7), föreslåsför Smedby 
verksamhetsområde en förändrar användning, från verksamheter till bostadsbebyggelse. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-06-20, § 6:10. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-06-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarb etsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med Armada Fastighets AB 
upprätta en markanvisningstävling för boendeändamål med målgruppen 55 år eller äldre inom 
Smedby industriområde. 
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Smedby 
industriområde. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 8:7 Dnr. KS 2018/0067 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2018 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med maj månad en positiv budgetawikelse om 2 481 tkr, 
varav 1 204 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar 
en positiv avvikelse mot budget om 420 tkr. 
Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse i 
bokslutsprognosen om -1 649 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-06-20, § 6:3. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-06-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsu tskottets besluts förslag innebärande att 
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2018 noteras till protokollet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande o ch 
Finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- o ch Kvalitetsenheten 
- Redo visningsenheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-08-27 

KS § 8:8 Dnr. KS 2018/0067 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2018 noteras till protokol let. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. till och med maj månad visar en 
budgetavvikelse om 1 214 tkr. B okslutsprognosen redovisar ingen avvikelse mot budget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-06-20, § 6:3. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtände daterat 2018-06-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsu tskottets beslutsförslag innebärande att 
Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2018 noteras till protokollet. 

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

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 8: 9 Dnr. KS 2018/0067 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

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

2. Kommundirektören får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp bestående av 
samhällsbyggnadschef, skoldirektör, socialdirektör samt budget- och kvalitetschef, för att 
utreda/utvärdera verksamheten "Samhällsbetalda resor" för ev. överföring till berörda 
nämnder med hänsyn till elevernas bästa- och ur ett ekonomiskt perspektiv. 

3. Bevilja bidragsutbetalning på 22,9 tkr till Södra Ljusterö kultur & hembygdsförening för 
tryck och utgivning av boken "Kaffedags" samt att bidragsutbetalning kommer att ske mot 
visade kostnader 

4. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2018. 

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

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-06-20, § 6:5. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-0648. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per maj månad 2018 noteras till protokollet. 
2. Kommundirektören får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp bestående av 
samhällsbyggnadschef, skoldirektör, socialdirektör samt budget- och kvalitetschef, för att 
utreda/utvärdera verksamheten "Samhällsbetalda resor" för ev. överföring till berörda 
nämnder med hänsyn till elevernas bästa- och ur ett ekonomiskt perspektiv. 
3. Bevilja bidragsutbetalning på 22,9 tkr till Södra Ljusterö kultur & hembygdsförening för 
tryck och utgivning av boken "Kaffedags" samt att bidragsutbetalning kommer att ske mot 
visade kostnader 
4. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2018. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 8:9 

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

Expedieras 
- Södra Ljusterö kultur & hembygdsförening 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-08-27 

KS § 8:10 Dnr. KS 2018/0067 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med juni månad en positiv budgetavvikelse om 3 378 tkr, 
varav 2 058 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar 
en positiv avvikelse mot budget om 200 tkr. 
Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse i 
bokslutsprognosen om -424 tkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-06-20, § 6:6. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 

Controller KS/KF 
Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-08-27 

KS § 8:1 I Dnr. KS 2018/0067 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. till och med maj månad visar en 
budgetavvikelse om 1 128 tkr. Bokslutsprognosen redovisar ingen avvikelse mot budget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-06-20, § 6:7. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 

Controller ICS/KF 
Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 8:12 Dnr. KS 2018/0067 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-06-20, § 6:8. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 8: 13 Dnr. KS 2018/0068 

Rapportering av flyktingverksamhet per juni 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Rapportering av flyktingverksamhet per juni 2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-06-20, § 6:10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-08-27 

KS §8:14 Dnr. KS 2018/0160 

Svar på remiss: Snabbare lagföring (Ds 2018:9) 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna svar på remiss Snabbare lagföring i enlighet med Kommunsstyrelens kontors 
tjänsteutlåtande 2018-08-21. 

Sammanfattning 
Justitiedepartementet har tillsatt en utredning för att utreda och föreslå åtgärder som med 
bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till en snabbare lagföring av brott. Ett 
delbetänkande redovisades i augusti 2017 (Ds 2017:36). 
I arbetet ska särskilt fokus ligga på unga som begår brott och personer som återkommande 
begår nya brott. I uppdraget ingår bl.a. att 
- överväga om åtgärder hos eller mellan polis, åklagare och domstol kan leda till en snabbare 
lagföring inom ramen för det befintliga brottmålsförfarandet, 
- överväga förändringar i de regelverk som styr polisens, åklagarnas och domstolarnas 
verksamheter, exempelvis genom införandet av särskilda snabb förfaranden för 
brottsutredning och prövning i domstol, och 
- föreslå hur en ordning med jourdomstolar kan utformas och överväga om en sådan bör 
inrättas. 
Utredningen förslår att Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten får i uppdrag att skriva ett 
samverkansavtal med respektive kommun vad avser unga lagöverträdare (15-17 år). 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-08-21. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-06-20, § 6:11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att godkänna svar på remiss Snabbare lagföring i enlighet med Kommunsstyrelens kontors 
tjänsteutlåtande 2018-08-21. 

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

Expedieras 
- Justitiedepartementet 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-08-27 

KS §8:15 Dnr. KS 2018/0151 

Synpunkter på delbetänkandet "Några frågor i skyddslagstiftningen" 
SOU 2018:26 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse remissen besvarad med att Österåkers kommun inte har något ytterligare att erinra till 
delbetänkandets förslag. 

Sammanfattning 
Delbetänkandets förslag innebär inga utökade möjligheter, eller inskränkningar, för Österåkers 
kommun. Förvaltningens slutsatser är därför att remissen kan besvaras utan några ytterligare 
synpunkter. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-06-20, § 6:12. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-06-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyre lsens kontors besluts förslag innebärande 
att anse remissen besvarad med att Österåkers kommun inte har något ytterligare att erinra till 
delbetänkandets förslag. 

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

Expedieras 
- Regeringskansliet 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-08-27 

KS § 8:16 Dnr. KS 2017/0382 

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner 
(motionsstatistik) och medborgarförslag 
(medborgarförslagsstatistik) per 2018-07-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det finns 22 väckta 
motioner, som inte är färdigbehandlade per 2018-07-31. 

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift om att det finns 16 
väckta medborgarförslag, som inte är färdigbehandlade per 2018-07-31. 

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

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-07-31. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-06-20, § 6:13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (IVI) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det finns 22 väckta 
motioner, som inte är färdigbehandlade per 2018-07-31. 
2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift om att det finns 16 
väckta medborgarförslag, som inte är färdigbehandlade per 2018-07-31. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-08-27 

KS § 8:18 Dnr. KS 2018/0249 

Strategi för demokrati och delaktighet 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till kommunstyrelsens kontor att ta fram ett förslag till strategi för 
demokratiutveckling. 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
Miljöpartiet har under flera år i sina budgetförslag föreslagit att vi inrättar ett utskott eller 
beredning underställt Kommunfullmäktige och den åsikten står fast. 
Vi anser att demokratifrågorna är så viktiga att politiska företrädare från alla partier 
tillsammans med tjänstemän kontinuerligt arbeta med att utveckla demokrati och 
medborgarin flytande. 
Förtroendet för politiken och politikerna är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Österåkers kommun arbetar idag med olika delar och på olika sätt med demokratiutveckling. 
För att ytterligare stärka arbetet och tydliggöra ansvar och förväntningar så föreslås att en 
strategi för demokratiutveckling tas fram. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-08-20. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-06-20, § 6:15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att uppdra till kommunstyrelsens kontor att ta fram ett förslag till strategi för 
demokratiutveckling. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-08-27 

KS § 8:19 Dnr. KS 2018/ 

Undersöka intresset bland ungdomar till utomhuskonsert på 
Ekbacken 5 juni 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till kommunstyrelsens kontor att undersöka möjligheter att anordna en 
utomhuskonsert för ungdomar i samband med Nationaldagsfirandet i samarbete med andra 
aktörer. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun anordnar varje år nationaldags firande på Ekbacken. Det har framkommit 
önskemål om att dagen innan kunna arrangera en utomhuskonsert för ungdomar och att det 
borde finnas synergieffekter att nyttja den utrustning som hyres in. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-08-09 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-06-20, § 6:16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att uppdra till 
kommunstyrelsens kontor att undersöka möjligheter att anordna en utomhuskonsert för 
ungdomar i samband med Nationaldagsfirandet i samarbete med andra aktörer. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-08-27 

KS §8:20 Dnr. KS 2018/ 

Avskrivning fordringar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunens fordran avskrives gentemot kund enligt nedan: 

Kundref: 2979/304408 Kapitalbelopp 167,545 kr. 
Kundref: 03/236 Kapitalbelopp 99,387 kr. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning får Ekonomichef besluta om avskrivning upp 
till 1 prisbasbelopp och Kommunstyrelsens arbetsutskott om avskrivning upp till 2 
prisbasbelopp. 2018 är prisbasbeloppet 45.500 kr. Mot bakgrund av gällande 
delegationsordning föreslås avskrivning av fordringar enligt nedan. 

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 kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att Kommunens fordran avskrives gentemot kund enligt nedan: 
Kundref: 2979/304408 Kapitalbelopp 167,545 kr. 
Kundref: 03/236 Kapitalbelopp 99,387 kr. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-08-27 

KS § 8 :21 Dnr. KS 2018/0254 

Konsekvenser av utvecklingen av Östra kanalstaden - förläggning av 
fotbollsplaner 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda möjligheten att förlägga delar av 
fotbollens verksamhet vid nuvarande Kungsängens IP till Röllingby område t. Utredningen 
skall undersöka möjligheten att lokalisera två till tre planer med vidhängande klubbverksamhet 
i egen lokal för fotbollen i anslutning till den befintliga id rottsverksamheten på Österåkers 
sportcentrum. Utredningen bör också redovisa för- och nackdelar med andra alternativa 
platser för fotbollsplaner. 

Protokollsanteckning 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning 
Nu pågår framtagande av detaljplan för områden innefattande bland annat ny skola oc h ny 
lokal för tennisen. I dagsläget när detaljplanearbetet fortskrider är det inte möjligt för oss a tt se 
vad som får plats och vad som inte får plats. Den insynen har vi inte. När det gäller 
fotbollsplanerna så vill vi att ko mmunen samarbetar med Idrotts- och friluftsalliansen och 
fotbollsklubbarna. 1'idigare har organisationen framhållit vikten av det finns fotbollsplan i 
detta område och vi menar att det skall mycket till att ändra på det. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrand (S) protoko llsanteckning. 

Sammanfattning 
Utvecklingen av Östra kanalstaden och kostnaderna för de skyddsåtgärder som kommer att 
behövas längs kanalen bedöms motivera att det utreds om delar av den fotbollsverksamhet 
som finns inom området Östra kanalstaden kan förläggas till Rölligbyområdet.. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-08-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens besluts förslag 
innebärande att uppdra till samhällsbyggnads förvaltningen att utreda möjligheten att förlägga 
delar av fotbollens verksamhet vid nuvarande Kungsängens IP till Röllingbyområdet. 
Utredningen skall undersöka möjligheten att lokalisera två ti ll tre planer med vidhängande 
klubbverksamhet i egen lokal för fotbollen i anslutning till den befintliga idro ttsverksamheten 
på Österåkers sportcentrum. Utredningen bör också redovisa för- och nackdelar med and ra 
alternativa platser för fotbollsplaner. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-08-27 

Forts. KS § 8:21 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-08-27 

KS § 8:22 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 2018-05-17 - 2018-06-27. 

- Protokoll, Stockholmsregionens Försäkring AB, 2018-04-18. 
- Kallelse, AB Vårljus, konstituerande sammanträde, 2018-05-03. 
- Protokoll, Årsstämma, AB Vårljus, 2018-05-03. 
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2018-05-22. 
- Protokoll, Österåkers stadsnät AB, 2018-05-22. 
- Protokoll, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2018-05-22. 
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter AB, 2018-05-22. 
- Protokoll, Sågra Fastighets AB, 2018-05-22, 
- Protokoll, Tunadotter AB, 2018-05-22. 
- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2018-05-22. 
- Protokoll, Armada Projektfastigheter AB, 2018-05-22. 
- Protokoll, Armada Stenhagen AB, 2018-05-22. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2018-05-22. 
- Protokoll, Armada Mellansjö AB, 2018-05-22. 
- Protokoll, AB Åkers Kanal, 2018-05-22. 
- Protokoll, Armada Blåljusfastigheter AB, 2018-05-22. 
- Protokoll, Konstituerande sammanträde, AB Vårljus, 2018-05-22. 
- Protokoll, Norrvatten, 2018-05-15. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Anmälan om ändring av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för Österåkers kommun, 2018-05-23. 
- Remiss, Trafikverket, Förslag till ny hastighetsföreskrift för väg El 8, Stockholms län, 2018-

- Cirkulär 18:20, SKL, Feriejobb/sommarjobb 2018. 2018-05-29. 
- SKL, Ekonomirapporten maj 2018. 2018-06-04. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Tillstånd till skyddsjakt på vitkindad gås inom Flaxenviks 
Tomtägareförenings område på Flaxenviks strand och äng i Österåkers kommun. 2018-06-01. 
- Kallelse, Norrvatten, Styrelsesammanträde 2018-06-12. 
- Kallelse, Årsstämma Roslagsvatten AB 2018-06-19. 
- Kallelse, Årsstämma Österåkersvatten AB 2018-06-19. 
- Minnesanteckningar Kommunala pensionärsrådet, 2018-06-07. 
- Protokoll, Stockholms läns landsting 2018-06-12, § 134, Landsbygds- och skärgårdsstrategi 
för Stockholmsregionen. 
- Protokoll, Stockholms läns landsting 2018-06-12, § 135, Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen. 

05-28. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-08-27 

Forts. KS § 8:22 

- Protokoll, Storstockholms brandförsvar, 2018-06-12. 
- Remiss, Näringsdepartementet, Boverkets rapport 2018:17 Lovbefriande åtgärder, utvändiga 
ändringar och anmälan — analys och förslag. 2018-06-13. 
- Cirkulär 18:22, SKL, Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019. 2018-06-14. 
- Information, MSB, Kommunen ska fakturera MSB för att få ersättning för krisberedskap 
och civilt försvar. 2018-06-15. 
- Meddelande från styrelsen nr 9/2018, SKL, Förbundsavgift år 2019 till Sveriges Kommuner 
och Landsting. 2018-06-15. 
- Protokoll, Vaxholms stad, Kommunfullmäktige 2018-06-18, § 45, Beslut om 
översiktsplanens aktualitet Vaxholms stad. 
- Cirkulär 18:24, SKL, Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar. 2018-

- Information, Storsthlm, Nytt om samverkan vid utskrivning för sluten hälso- och sjukvård. 
2018-06-26. 

Postlista v. 21 — 25/2018 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

06-20. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-08-27 

KS § 8:23 Dnr. KS 2018/0014 

Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen 

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

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

- Sammanställning över delegationsbeslut fattad inom Samhällsbyggnadsförvaltningen under 
perioden 2018-03-06 — 2018-06-27. 

- Kommundirektören har 2018-05-21 godkänt utlandsresa för person på IT-enheten för att 
delta och tala på konferensen ADE Institute 15-20 juli 2018 arrangerat av Apple Inc. 

- Kommunstyrelsens ordförande har 2018-05-29 utfärdat fullmakt åt förvaltningschef Kent 
Henningsson att teckna avtal med Täby kommun avseende omsorg för barn genom Täby 
kommuns digitala upphandlingsverktyg TendSign. 
Beslutet fattas med stöd av Kommunstyrelsens delegationsordning p. 15.1. 

- Kommunstyrelsens ordförande har 2018-06-04 överlämnat kommunstyrelsens kontors 
tjänsteutlåtande daterat 2018-05-15 till de förtroendevalda revisorerna som svar på 
revisionsrapport - Granskning av kommunens tillgänglighet och servicenivå. 
Beslutet fattas med stöd av Kommunstyrelsens delegationsordning p. 15.1. 

- Kommunstyrelsens ordförande har 2018-06-11 beslutatom revidering i Kommunstyrelsens 
delegationsordning, Finans- och kamerala ärenden, punkt 3.3. 
Beslutet fattas med stöd av Kommunstyrelsens delegationsordning p. 15.1. 

- Kommunstyrelsens ordförande har 2018-06-26 utfärdat rättegångsfullmakt för 
Kommunakuten AB, att företräda Österåkers kommun avseende upphandling 
"Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 2019-2022. 
Beslutet fattas med stöd av Kommunstyrelsens delegationsordning p. 15.1. 

- Ekonomichefen har 2018-07-05 beslutat att teckna ett tilläggsavtal med Swedbank avseende 
en utökad kredit om 30 mkr, totalt 80 mkr i enlighet med Kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

16, § 16:5). 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-08-27 

Forts. KS § 8:23 

- Kanslichefen har 2018-07-10 beslutat om att ej lämna ut allmän handling med hänvisning till 
sekretess i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kap 31. § 23 i enlighet med 
Kommunstyrelsens delegationsordning p. 1.6. 

- Kommunstyrelsens ordförande har 2018-07-12 beslutat om utbetalning av föreningsbidrag 
om 500 tkr till föreningen Skånsta Ryttare med anledning av torkan i enlighet med 
Kommunstyrelsens delegationsordning p. 15.1. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


