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Åk) Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

KS § 93 Dnr. KS 2022/0I80

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten och

Österåkers kommun 2022-2027

Kommunstyrelsen beslutar

'1. Godkänna samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och

Österåkers kommun och underteckna överenskommelsen med bilagor.

2. Omedelbart justera ärendet.

Sammanfattning

Överenskommelsen mellan Polismyndigheten och Österåkers kommun utgör

en grund för samverkan. Målet är minskad brottslighet och ökad trygghet i

lokalsamhället. Samverkansöverenskommelsen består av tre delar; en

avsiktsförklaring, en lokal lägesbild och medborgarlöfte. Polismyndigheten och

Österåkers kommun ñnansierar sina egna lönekostnader samt kostnader

kopplat till den egna personalen. Avsiktsförklaringen i sig binder upp några

specifika resurser.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-06-15 § 6:4.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-05-16.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsunderlaget innebärande att

godkänna samverkansöverenskommclscn mellan Polismyndigheten och

Österåkers kommun och underteckna överenskommelsen med bilagor.

Michaela Fletcher (M) yrkar dessutom att ärendet ska justeras omedelbart.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Polismyndigheten,

Näringslivs- och utvecklingsenheten,

Akt

usteran es si naturer
I

t ra s es r an ed g U d g b ty k d
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2022-08-22

KS § 9:I I Dnr. KS 2022/020I

Svar på samråd av Sigtuna kommuns riktlinjer för

bostadsförsörjning

Kommunstyrelsen beslutar

'l. Anta förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-08-08 som kommunens
svar på samråd av Sigtunas riktlinjer för bostadsförsörjning. Det innebär att

Österåkers kommun ställer sig positiva till Sigtunas föreslag.

2. Omedelbart justera ärendet.

Särskilt yttrande

Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag, utom på punkten vad gäller

P-norm, då vi inte tror det är möjligt att ha ens dåan låg P-norm som i

Österåker utan att först ha byggt ut en lokal kollektivtrafik.

Ann-Christine Furustrand (S), Glenn Viklund (S)

Sammanfattning

Sigtuna kommun har gett Österåkers kommun möjlighet att yttra sig över förslag

till riktlinjer för b(.›stadsf("›rsörjning. Österåkers kommun ställer sig positiva till

förslaget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-08-08.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till bcslutsundcrlagct med redaktionell

ändring innebärande att anta förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-08-08

som kommunens svar på samråd av Sigmnas riktlinjer för bostadsförsörjning.

Det innebär att Österåkers kommun ställer sig positiva till Sigtunas föreslag.

Michaela Fletcher (M) yrkar dessutom att ärendet ska justeras omedelbart.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Sigtuna kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen

usterandes signaturer
'AF

Utdra sbes rkande8 '5)'



› Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

KS § 9:I2 Dnr. KS 2022/0I73

Syar på avgränsningssamråd för Norrtälje kommuns
Översiktsplan 2050

Kommunstyrelsen beslutar

'1. Anta förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-07-20 som kommunens
svar på Norrtäljes avgränsningssamtåd för Översiktsplan 2050. Det innebär att

Österåkers kommun ställer sig positiva till Norrtäljes förslag.

2. Omedelbart justera ärendet.

Sammanfattning

Norrtälje kommun har gett Österåkers kommun möjlighet att yttra sig under

avgränsningssamrådct Över förslag till avgränsning av

miljökonsckvcnsbcskrivningen för Översiktsplan 2050. Österåkers kommun
ställer sig positiva till förslaget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-07-20.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till bcslutsunderlaget med redaktionell

ändring innebärande att anta förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-07-20

som kommunens svar på Norrtäljes avgränsningssamråd för Översiktsplan

2050. Det innebär att Österåkers kommun ställer sig positiva till Norrtäljes

förslag.

Michaela Fletcher (M) yrkar dessutom att ärendet ska justeras omedelbart.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Norrtälje kommun,
Samhällsbyggnads föwaltningen

Justerandes signaturer% åv Utdragsbestyrkande



Alt, ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

KS § 9:|9 Dnr. KS 2022/0l93

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr I3508-22,

avseende Iaglighetsprövning enligt kommunallagen, gällande

Kommunfullmäktiges beslut KF § 4:8 2022-06-20 angående

ärendet Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för

Näsängen, etapp I

Kommunstyrelsen beslutar

1. Till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13508-22, överlämna yttrande i

enlighet med föwaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilaga, daterat

2022-08-16, innebärande att Österåkers kommun bestrider överklagandet och

yrkar att Föwaltningsrätten avslår överklagandet.

2. Omedelbart justera protokollet avseende beslut om yttrande till

Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13508-22, angående

laglighetsprövning enligt Kommunallagen.

Dakar
...Dem ej i beslutet

Rogcrjohansson (RP), Francisco Contrcms (V) och Sigrid \Valve (MP) deltar

ej i beslutet.

Protokollsanteckning

Roslagspartiet har tidigare yrkat på avslag på förslaget om godkännande av

exploateringsavtal för detaljplan för Näsängen etapp '1. Jag deltar därför ej i

beslutet om att överlämna yttrande till Förvaltningsrätten.

Roger johansson (RP)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Österåkers kommun fattade vid sitt sammanträde
2022-04-25 beslut om ”Fastställande av dagordning”.

I samband med behandlingen av nämnda ärende framställdes ett yrkande om
att till Kommunfullmäktiges dagordning lägga ett ärende. Yrkandet gällde dels

ett krav om att Kommunfullmäktige skulle fatta beslut om att avsätta en

ledamot i bolagsstyrelsen för det kommunägda Armada Fastighets AB med
dotterbolag, dels att val av ny styrelseledamot skulle ske.

Kommunfullmäktige avslog ovan nämnda yrkande. O fr. Aktbilaga 3, KF § 3:2

Utdragsbestyrkande). Kommunfullmäktiges beslut har därefter Överklagats till

FÖrvaltningsrätten i Stockholm.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-08-16.

Forts.

Justerandes signaturerM émj Utdragsbestyrkande
___\



LV Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

Forts. KS § 9:19

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsunderlaget innebärande att

1. Till Förvaltningsrättcn i Stockholm, i mål nr 13508-22, överlämna yttrande i

enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilaga, daterat

2022-08-16, innebärande att Österåkers kommun bestrider överklagandet och

yrkar att Förvaltningsrätten avslår Överklagandet.

2. Omedelbart justera protokollet avseende beslut om yttrande till

Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13508-22, angående

lagüghetsprövning enligt Kommunallagen.

.Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michaela Fletchcrs (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Förvaltningsrätten i Stockholm,

Akt

Justerandes signaturer ä'ä Utdragsbestyrkande



L Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

KS § 9:23 Dnr. KS 2022/02I I

Svar på samråd - Roslagsbanans förlängning till City

Kommunstyrelsen beslutar

1. Att överlämna samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat

2022-08-17 som Österåkers kommuns svar på samråd för Roslagsbanans

förlängning till City.

2. Omedelbart justera ärendet.

Sammanfattning

Region Stockholm har samråd för Roslagsbanan till City.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-08-17.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsunderlaget med redaktionell

ändring innebärande att överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens
.

tjänsteutlåtande daterat 2022-08-17 som Österåkers kommuns svar på samråd

för Roslagsbanans förlängning till City.

Michaela Fletcher (M) yrkar dessutom att ärendet ska justeras omedelbart.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Region Stockholm

Justerandes signaturerW 5 §
\ / Utdragsbestyrkande


