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Sammanträdesprotokoll för

Kommunstyrelsen

Tid Måndag den 26 augusti 20I9. klockan IS.00-I6.47

Plats Largen, konferensavdelningen. Alceahuset, Åkersberga

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att Iustera. 5 9:2 Ann-Christine Furustmnd (S) §5 9:27. 9:29-9z30

/\ 4Sekreterare M
Fredrik Zethraus §5 9:27. 919-950

Ordförande - - '-

Michaela Fletcher (M) §§ 9:27. 9:29-9:30

Justerande

Anslagsbevis § 9:27. 9:29 och 9:30 justeras i omedelbar anslutning till

sammanträdet

Justering tillkännagiven

genom anslag 20I9-08-27 - 20I9-09-I6

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 20 I 9-08-26

Förvaringsplats för

Protokollet mmm Åkersberga

. U .....m

Fredrik Zethraaus
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Österåker

KS 5 9:27 Dnr. PU 20I9I0095

Överenskommelse om samverkan mellan Skolverket och
Österåkers kommun avseende insatser inom ramen för' uppdraget
om samverkan för bästa skola

Kommunstyrelsens beslut

1. Teckna överenskommelse (ÖK 1) med Skolverket om samverkan avseende insatser inom
ramen för uppdraget om samverkan för länets bästa skola, i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande 20 19-07- 1 8 inklusive bilagor.

2. Uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande samt Tf. Produktionschef att underteckna
överenskommelsen (ÖK l).

3. Omedelbar justering av ärendet.

Sammanfattning
Skolverket har beslutat att samverka och stödja Österåkers kommun i det inledande arbetet
med att genomföra nulägesanalys och framtagande av åtgärdsplun under perioden 2()l9-l)6-2()
- 202005-08 inom ramen för uppdraget samverkan bästa skola. Skolverket har också beslutet
att tilldela Österåkers kommun 200 000 kronor under nämnda period.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-07-18.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Pmduktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande
'1. Teckna överenskommelse (ÖK 1) med Skolverket om samverkan avseende insatser inom
ramen för uppdraget om samverkan för länets bästa skola, i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande 2019-07-18 inklusive bilagor.

2. Uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande samt Tf. Produktionschef att underteckna
överenskommelsen (ÖK l).

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande omedelbar justering av ärendet.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Skolverket
« Pmduktions fön-altningcn

Justerandes signaturer W W Utdragsbestyrkande
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. .. . .. . . n PropositionsordningYttrande ti“ Forva'tmngsratten ' StOCkhOIm' I mal nr I 6669_ '9'
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och

angående Iaglighetsprövning enligt kommunallagen avseende armmuså är fallet.

ordförandebeslut på brådskande delegation om att tillfälligt ei

bedriva förskoleverksamhet på Åsättra Förskola

Kommunstyrelsens beslut

'1. Till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr [6669-19. Överlämnn yttrande i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilagoma 1-3, daterat 20l9-08-12. innebärande att

Österåkers kommun bestrider överklagandet och yrkar att Fi'nvaltnhgstätten avslår detta.

2. Omedelbart justera protokollet avseende beslut um yttrande till Förvaltningsrätten i

Stockholm i mål nr 16669 - 19, angáende laglighetsptövning enligt Kommunallagen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun fattade 2019-06-28, på delegation i

brådskande ärende, beslut om att "Tillfälligt ej bedriva förskoleverksamhet pá Åsättra förskola

från och med 20 l9-()9-()l“, med hänvisning till att omständigheterna vid tidpunkten för

nämnda beslut, dels gällde att barnantalct understeg lägsta antal barn för att

förskoleverksamhet ska kunna bedrivas kostnadseffektivt, dels att förskolan stod utan

personal.

Ordförandcbeslutet, i ärende PLf 201 9/0094, har därefter överklagats till Förvaltningsrättcn i

Stockholm, som förelag: kommunen att inkomma med yttrande, senast 20l9-08-26.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-08-21.

Deltar ej i beslutet

Ann-Christine Futustmnd (S) deltar inte i beslutet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande

1. Till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr [666949, Överlämna yttrande i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilaguma [-3, daterat 2019-08-12, innebärande att

Österåkers kommun bestrider Överklagandet och yrkat att Förvaltningsrätten avslår detta.

2. Omedelbart justera protokollet avseende beslut om yttrande till Fön'zlltningstättcn i

Stockholm i mål nr 16669 - 19. angáende Inglighetsptövning enligt Kommunallagen.

Expedieras
- Fön-'almingsrätten iStockholm

rom
- Kommunkansliet

Justerandes signaturerW AW Utdragsbestyrkande Justerandes signaturer Q", A675 Utdragsbestyrkande
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KS 5 9:30 Dnr. KS 20l9/0l79

Yttrande med anledning av förvaltningsrättens föreläggande att

lämna yttrande Över Hans Hellbergs överklagan avseende
Österåkers kommuns beslut om förvärv av samtliga aktier i ÖGAB
Fastighet 6 AB, Mål I2237-I9 Avdelning 33

Kommunstyrelsens beslut

1. Österåker kommun yrkat att kommunens anslag av kommunfullmäktiges beslut bedöms
uppfylla förutsättningarna i 13 kap. 5 § kommunallagen och att överklagan på denna grund
avvisas.

För den skull förvaltningsrätten beslutar pröva ärendet i sak lämnas detta tjänsteutlåtande som
kommunstyrelsens eget yttrande i ärendet.

2. Omedelba: justering av ärendet.

Sammanfattning

Österåkers kommun har 2016 förvärvat ett markomráde från Österåkers Golf AB.
Kommunfullmäktiges beslut har 2019 överklagats av Hans Hellberg

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-19.

Deltar ej i beslutet

Rogerjohnnsson (RP) deltar ej i beslutet,

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningcns beslutsförslag

innebärande att Österåker kommun yrkar att kommunens anslag av kommunfullmäktiges
beslut bedöms uppfylla förutsättningarna i [3 kap. 5 § kommunallagen och att överklagan På
denna grund avvisas. För den skull förvaltningsrätten beslutar pröva ärendet i sak lämnas detta
tjänsteutlåtande som kommunstyrelsens eget yttrande i ärendet.

Michaela Fletcher (M) yrkar på omedelbar justering av ärendet.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förvaltningsrätten i Stockholm
< Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer
*LL/år ”'le Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll för

Kommunstyrelsen

Tid Måndag den 26 augusti 2019, klockan 15.00 - [6.47

Plats Largen, Alceahuset, Åkersberga

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera, § 9:2 Ann-Christine Furustrand (S)

- “nu4.
Sekreterare 41

Ordförande

Justerande

Anslagsbevis § 9:27, 9:29 och 9:30 iusterade's i samband med sammanträdet

Justering tillkännagiven

genom anslag 20I9-09-03 - 20I9-09-24

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 20 I 9-08-26

Förvaringsplats för

protokollet Ko/mmunkansliet, Alcea . kersberga

“LVL/LN
_

Fredrik Zerhraaus
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Sammanträdesprotokoll tär Kommunstyrelsen ZOI9-08-26

Närvarolista

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§

M Michaela Fletcher, ordförande X
L Mathias Lindow, I :e vice ordf. X
5 Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X
M Johan Boström X
M Hampe Klein X
M Christina Funhammar X
L Ritva Elg X
C Anne-Li Hilbert X
KD Arne Ekstrand X § 9:I3 Mikael 0.

5 Mats Larsson X
RP Roger' johansson X
SD Anders Borelid X
V Francisco Contreras X
MP Michael Selander X

Ersättare Tjänstgörande §§

M Conny Söderström X
M Kenneth Netterström X
M Conny Ling X
C Björn Pålhammar X
KD Mikael Ottosson X § 9zl3

5 Daniel Lundin -

RP Hans Hellberg X
V Christina Wulff

Övriga närvarande Funktion

Staffan Erlandsson Kommundirektör

Magnus Bengtsson Ekonomidirektör

Katarina Freme Tf. Produktionschef

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef

Peter Freme Kanslichef

Anna Anderman Väg- och trafikchef

Krister Sernbo Strategisk pianeringschef

Fredrik Nestor Chef stora projekt

Helena Cronherg Kommunikationschef

Matilda Johansson Exploateringschef

Joachim Holmqvist Stabschef (M)

Susan EI Hark Politisk sekreterare (L)

Fredrik Zethraaus Kommunsekreterare

0 (3 'Österåkér '

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20I9-08-26

Register till Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 20 I 9

§ 9:1 Upprop, fastställande av dagordning och närvatorätt

§ 9:2 Val av justerare och information

§ 9:3 Planuppdrag för Tuna 6:151 mfl.

§ 924 Avslutande av inaktuellt detaljplaneuppdmg inom del av Husby 3:3

§ 9:5 Svar på motion nr 11/2018 från Francisco Centreras (V) - Gör Österåker till en riktig

cykelkommun

§ 9:6 Svar på motion nr 12/2018 från Peter Wihlner (SD) - Skolskjuts

§ 9:7 Svar på medborgarförslag m 11/2017 - Destruktion av båtar

§ 9:8 Svar på medborgarförslag nr 13/2018 - Hundxastgård i nya Skånstaparken

§ 9:9 Svar på medborgarförslag nr 6/2019 - Buss Larvik - Åkersberga Centrum

§ 9:10 Svar på medborgarförslag nr 8/2019 - Ny busslinje Larvik/Brevik - Åkersberga

centrum och Larvik/Brevik - Margretelunds centrum

§ 9:11 Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning pex maj 2019

§ 9:12 Kommunfulhnäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2019

§ 9:13 Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2019

§ 9:14 Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2019

§ 9:15 Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2019

§ 9:16 Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning pet juni 2019

§ 9:17 Revisionsrapport - Granskning av lm'sberedskap Österåkets kommun

§ 9:18 Upphötande med lönetrappa för socialsekreterare, bistånds- och LSS-handläggare

§ 9:19 Handlingsplan FörANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) i

Österåkers kommun

§ 9:20 Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag pen:

2019-07-31

§ 9:21 Policy för Nationella minoriteter - Finskt förvaltningsområde

Inna-.mine rinhuOI-rnr › --4"'› h ,_- | |..J....-..L m... _|___ J_



O Msteråker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20l9-08-26

(3 0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20 I 9-08-26

§ 9:22 Riktlinjer för Nationella minodteter - Finskt förvaltningsområde

§ 9:23 Rättslig information beträffande jäv för förtroendevalda inom kommunfullmäktige och
kommunala nämnder

§ 9:24 Valärende - Barn- och ungdomsrådet

§ 9:25 Produktionsutskottets månadsuppföljning per maj 2019

§ 9:26 Produktionsutskottets månadsupptöljning per juni 2019

§ 9:27 Överenskommelse om samverkan mellan Skolverket och Österåkers kommun avseende
insatser inom ramen för uppdraget om samverkan för bästa skola

§ 9:28 Godkännande av överlämnande av lön- och personaladministraüou till extern utövare

§ 9:29 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 16669-19, angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende ozdfömndebeslut på brådskande delegation
om att tillfälligt ej bedriva förskoleverksamhet på Åsättm Förskola

§ 9:30 Yttrande med anledning av förvalmingstättens föreläggande att lämna yttrande över
Hans Hçllbergs överklagan avseende Österåkers kommuns beslut om förvärv av samtliga
aktieri ÖGAB Fastighet 6 AB, Mål 1223749 Avdelning 33

§ 9:31 Incidenten på Vårdbo

§ 9:32 Breddningen av avloppsvattnet i hav och 2121:

§ 9:33 Åsättra förskola

§ 9:34 Meddelanden och infonnation vilka anmäles i Kommunstyrelsen

§ 9:35 Redovisning av delegationsbeslut

KS § 9;|

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 17, Rzlrk och Ia'rbarietmnabu' 2079-2022 Ömråkm kommun utgår.

Nytt ärende

Nytt ärende Pmdukfiønmtxkøüm månawpföfningper my'2019 blir nummer 25 På
dagordningen.

Nytt ärende Pmduktiømtxkøtim ma'nadnqbpñá'ningperjtmi 2019 blir nummer 26 på
dagordningen.

Nytt ärende Ömhet/1711:112 om .ramverkan mellan Skolverket øøb Öxterákm kommun amanda inmtxer
inom mmmfb'r :ppdragøt am :amwrkanfb'r ba'lrta :kola blir nummer 27 på dagordningen.

Nytt ärende Godkännande av äwrlämmnde nu [än- ød)perxønalaa'minixlmtiøn till emkila' utövare blir

nummer 28 på dagordningen.

Nytt ärende Ytimna'ø till Fämalmingxrättøn istook/201m, imål nr 1666949, angående laghgbetpm'uning

enligt kom "Igen J
ará'b':

" L [ut ä .1.
“ 'ande delegation om att tilá'ä/lzgt

g'
bedriva

jörxkølemkmmbøtpáAfäüiu Färxkøla blir nummer 29 på dagordningen.

Nytt ärende Yttrande med anledning aøfömalfningnållemfö'm/äggande att lämnajtirande överHan:
Hellberg: överklagan avmnde Ömrâkerx kor/mmm bax/ut omförvärv av samtliga aktieri ÖGAB Famgbet
6 AB, Mål 12237-I9 Avdelning 33 blir nummer 30 på dagordningen.

Ann-Christine Furusttand (S) yrkat att följande ärenden lyfts på dagordningen
1. Imidentpa' Värdbø - hanteras som nummer 31 på dagordningen.
2. Bmda'ning av avlappwattm i hav och a“ar- hanteras som nummer 32 på. dagordningen.
3. Äxäitrafå'nkøla - hanteras som nummer 33 på dagordningen.

Komplettering

Komplettera punkten Meddelanden och information Vilka anmäla: i Kømmumørtlnn med Brev från

Elevrätt Österåker, 2019-08-26.

Komplettera punkten Redauzkning au delegatiømbulut Kømmumgwlxm med att Kommunstyrelsens
ordförande 2019-08-13 på brådskande delegation utfärdat tättegångsfullmakt för Svea Inkasso
AB i mål gällande fordran.

'IlrfnmnÅnr rinnnf-Irnr är* '4 *_M l kJ-.. _.L___. u n
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KS 9 92

Val av justerare och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Ann-Chn'sdne Futusttand (3) till justerare. Protokollet justeras senast

måndagen den 2 september, klockan 08.00, kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning
Mats Larsson (S) föreslår Ann-Christine Futustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås

justeras senast måndagen den 2 september, klockan 08.00, kommunkansliet, Alceahuset.

Information

KS 5 93 Dnr. KS 20I9/0063

Planuppdrag för Tuna 6: l 5 I m.fI.

Kommunstyrelsens beslut

Samhällsbyggnadsförvalmjngeu får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Tuna 6:151

mil

Särskilt yttrande

Rogerjohansson (RP) lämnar ett särskilt yttrande

Då planuppdtaget för området innebär byggande av bostäder, medför detta att ett antal

nädngsfasü'gheter med verksamheter inom centralotten försvinner. Roslagspattiet yrkar därför

att kommunen planerar för motsvarande antal nya näringsfastigheter med central lokalisering

inom cenüalorten Åkersberga, förslagsvis inom vetksamhctsområdet Sågvägen där tillfälliga

flyktingbostäder uppförts.

RogerJohansson (RP)

Sammanfattning
.

I förslaget planuppdrag prövas en ändring av nuvarande markanvändning från småindustri i

två våningar till bostadsbebyggelse inom fastigheterna Tuna 6:141, 6:150, 6:151, 6:2 och 6:72.

Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra en utveckling och utbyggnad av Västra Banvägen.
I den nya detaljplanen föreslås huvudmannaskapet för vägen och den angränsadc pakaarkcn
(Tuna 3:1) ändras till kommunalt. Planuppdmget syftar även till att undersöka möjligheten att

förstärka och utveckla den lokala knutpunkten kring Tuna station i enlighet med
översiktsplanen från 2018.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ätendet 2019-06-19, § 6:4.

- Samhällsbyggnadsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-26.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planaxbetsutskottets beslutsförslag innebärande att

Smålällsbyggnadsfötvalttüngen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Tuna 6:151

mil

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaluüngen

Illefnranrlnr rimarnrnr ____ :en . __- I I..1.......L-..._|.__ J.
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KS 5 9:4 Dnr. KS 2017/0038

Avslutande av inaktuellt detaljplaneuppdrag inom del av Husby 3:3

Kommunstyrelsens beslut

Planuppdzaget ”Detaljplan för idrottshall inom del av Husby 3:3” avslutas.

Sammanfattning

Pågående detaljplaneuppdmg "Idrottshall inom del av Husby 3:3 föreslås avslutas. Frågan om
lämplig markanvändning för platsen samt lämpligast placen'ng av eventuell idrottshall förslås

utredas inom ramen för det Pågående planprogrammet för Täljö-Gottsunda.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:7.

- Smüxällsbyggnadsförvalüüngens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-23.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att

planuppdraget ”Detaljplan för idrottshall inom del av Husby 3:3” avslutas.

Propositionsørdning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchets (M) ytkande och
finner att så är fallet.

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

KS § 9:5 Dnr. KS 20IBIO|79

Svar på motion nr I I/20I8 från Francisco Contreras (V) - Gör
Österåker till en riktig cykelkommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 11/2018 besvarad med hänvisning till att frågorna komma: hanteras i den
kommande cykclplanen som planeras påböxjas under 2020.

Sammanfattning
I en motion väckti Kommunfullmäktige föreslår motionären att Österåker ska bli en riklig

cykelkommun genom utbyggnad av infrastruktur, tydligare uppföljning och mätbara mål.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens phnubemuskon har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:8.

- Michaela Fletchets (M) ordförandeförslag daterat 2019-06-13.
- Samhällsbyggnadsförvalttüngens tjänsteutlåtande daterat 2019-06-05.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-05-28, § 5:16.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse
motion nr 11/2018 besvarad med hänvisning till att frågorna kommer hanteras i den
kommande cykclplanen som planeras påbörjas under 2020.

Francisco ConIIetas (V) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutat enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller

enligt Francisco Conttetas (V) yrkande och finner att Kommunstyrelsen besluta.: enligt

Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras
- Kommunkansliet
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KS 5 9:5 Dnr. KS 20|8IOI89

Svar på motion nr 12/20 l8 från Peter Wihlner (SD) - Skolskjuts

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Avslå motion nr 12/2018 med hänvisning till att förslaget inte fallet inom ramen fö: det

tänkta tillämpningsområdet för skolskjuts.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslå: motionären att de elever som inte placerats i

vald skola ska erbjudas fri skolskjuts, även om de enligt avständskdtcticr i tillämpliga regelverk

inte är berättigade till skolskjuts.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:9.

- Michaela Fletchets (M) ordförandefötslag daterat 2019-06-13.
- Samhällsbyggnadsförvaltninng tjänsteutlåtande daterat 2019-06-04.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall u'll planaxbctsutskottets beslutsförslag innebärande att avslå

motion nr 12/2018 med hänvisning till att förslaget inte faller inom ramen för det tänkta

tillämpningsområde: för skolskjuts.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Kommunkansliet

.-.._-_J_. .:___-...._.. I/l II' II.

KS § 9:7 Dnr. KS zon/mas

Svar på medborgarförslag nr I I/20I7 - Destruktion av båtar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse medborgarförslag nr 11/2017 besvarat med hänvisning till att en kommunal
båtskxomjngsanläggning inte bedöms nödvändig då det redan idag är relativt enkelt att skrota

sin båt genom bland annat det nationella nätverket Båtretur, vilka hjälper till att hitta

ttansportör och båtskrotningsanläggning i hela landet.

Reservation
Ann-Chn'stine Fumstmnd (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2017x0649, § 5:27, föreslås att Österåkers

kommun tillhandahåller en anläggning där man kan lämna in gamla båtar för skrotning.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:10.

- Michaela Fletchers (M) otdfömndcförslag daterat 2019-06-11.
- Smxhällsbyggnadsförvalmjngen tjänsteutlåtande daterat 2019-06-11.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse

medborgarfötslag nr 11/2017 besvarat med hänvisning till att en kommunal
båtsktotningsanläggning inte bedöms nödvändig då det redan idag är relativt enkelt att skrota

sin båt genom bland annat det nationella nätverket Båttetur, vilka hjälper till att hitta

ttanspottöt och båtskrotnjngsanläggningi hela landet.

Ann-Chdsüne Furusttand (S) lämnar ett ülläggsyxkande innebärande att uppdrag ges till

Kommunstyrelsen (nätingslivsavdelningen) att i sina kontakter med näringslivet arbeta för en

företagsetabletingi Österåkers kommun som innefattar båtdestmktion

Propositionsordning

Ordföranden frågat om planarbetsutskottet avslår Ann-Christine Furusttands (S)

tilläggsyrkande och (inner att så är fallet.

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S)

ülläggsyrkande röstar ja, den som vill biträda Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkande

rostar ne).

Forts.
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Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20l9 - 2022)
Fans. KS § 9:7 KS 20|9-08-26, § 9:7

Omröstningen utfallet enligt bilagd omöstningslista med 12 jan-röster och 2 nej-röster.

\
Patti Ledamöter Tjänstgörande

\

Ersättare J N A
M lohan Bojtröm X

J
X

M Hampc Klein X
1

X
M Christina l-'unhammar X X
I. Mathias Lindow, Ize vice ordf. X X

I. Ritva [älg X X
(I Anne-I .i Hilbert X X

Kl) ;\mc [Ekstrand X X

3 Ann-Christine Furustmnd, 2:e vice ordf. X X
3 Mats Larsson X X
RP Roger johansson X X

SD Anders Burelid X 4%_

V Francisco Contrcms .\ X
MP Michael Solander X X

M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Connv Söderström X

M Kenneth thtcrström X
M Conny Ling X
(2 Björn Pálhammar X *1
KD Mikael Ottosson X
5 Daniel Lundin -

_RP Hans Hellberg X
V Christina Wulff .

Resultat 12 2 -W
- Förslagsställaren

- Kommunkansliet

W? MF
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KS 5 9:8 Dnr. KS 2018/0I70

Svar på medborgarförslag nr I3I20I8 - Hundrastgård i nya
Skånstaparken

Kommunstyrelsens beslut

Bifalla medborgarförslag nr 13/2018 med hänvisning till att Smuhällsbyggnadsfötvaluüngen
planerar att anlägga en hundrastgåxdi Skånsta.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkexs kommun den 23 maj 2018 föreslås att det
skapas en plats för en hundrastgârd vid den nya SkånsmPatken. En medborgaxdialog
genomfördes i maj 2018 för nya Skånstaparkcn och ett gestalmingsprogmm för parken har
tagits frun.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:11.
- Michaela Fletchers (M) ordfömndeföxslag daterat 2019-06-11.
- Smnhällsbyggnadsfötvaltningens tjänsteutlåtande datetat 2019-06-05.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-05-28, § 5:18.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till plmaxbetsutskottets beslutsförslag innebärande att bifalla

medborgarförslag m 13/2018 med hänvisning till att Samhällsbyggnadsförvaltningen planera.:
att anlägga en hundmstgâtd i Skånsta.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förslagsställaren

- Kommunkansliet

KS § 9:9 Dnr. KS 20I8/005I

Svar på medborgarförslag nr 6/20l9 - Buss Lervik - Åkersberga
Centrum

Kommunstyrelsens beslut

Anse medborgarförslag 6/2019 besvarat med hänvisning till att kommunen i temisavatet

angående trañkfötänddngax föreslagit för Ttañkförvaltningen i Region Stockholm att inrätta

busstrafik till området med mindre bussar.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 15 februari 2019, föreslås att

kommunen ser till att en buss trafikera: Lervik - Åkersberga centrum.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:12.

- Michaela Fletchers (IVI) ordförandefötslag daterat 2019-06-11.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-06-05.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanüäde 2019-05-28, § 5:19.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkat bifall till planaxbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse
medborgarförslag 6/2019 besvarat med hänvisning till att kommunen i remissvaret angående
ttañkförändñngu föreslagit för Trafikfötvaltningen i Region Stockholm att inrätta busstrafik

till området med mindre bussar.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förslagsställaren

- Kommunkansliet
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KS § 9:I0 Dnr. KS 2019/0053

Svar på medborgarförslag nr 8/20 I 9 - Ny busslinje Lervik/Brevik -
Åkersberga centrum och Larvik/Brevik - Margretelunds centrum

Kommunstyrelsens beslut

Anse medborgarförslag 8/2019 besvarat med hänvisning till att kommunen i remissvaret
angående trañkfötändlingar föreslagit fö: Ttañkförvaltnjngen i Region Stockholm att inrätta
busstrafik till området med mindre bussar.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 18 februari 2019, föreslås att
kommunen ser till att en buss trafikerar Lervik/Brevik och Åkersberga centrum samt
Lervik/Brevik och Margretelunds centrum.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbctsutskott ha.: behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:13.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeföxslag daterat 2019-06-11.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2019-06-05.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-05-28, § 5:20.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbctsutskottets beslutsförslag innebärande att anse
medborgarförslag 8/2019 besvarat med hänvisning till att kommunen i remissvaret angående
trañkförändringar föreslagit för Tmñkförvaltm'ngen i Region Stockholm att inrätta busstrafik
till området med mindre bussar.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchets (M) yrkande och
finner att så ä.: fallet.

Expedieras
- Förslagsställarcn

- Kommunkansliet

KS § 9;“ Dnr. Ks zon/0043

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 20I9

Kommunstyrelsens beslut
7

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2019 noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -32 338 tkr vilket motsvatar 92 °/o av
pcdodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgå: till 2 783 tkr varav 1 514 tkr återfinns inom
smnhäJlsbyggtmdsförvalmingens delat. Under perioden har 1 802 tkr redovisats som
investen'ngar.

Kommunstyrelsen redovisar en bokslutsprognos i enlighet med budget

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ha.: behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:4.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-06-07.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) ytka.: bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande
att Kommunstytelsens ekonomiska uppföljning per maj 2019 noteras till protokollet.

Expedieras
- Ekonomienheten
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet
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KS 5 9:12 Dnr. KS 2019/0043

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 20I9

Kommunstyrelsens beslut

Konununfullmäktiges ekonomiska uppföljning pet maj 2019 noteras till protokollet

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgå.: till -4 726 tkr vilket motsvarar 92 % av

periodbudgeten. Bokslutsptognosen är att utfallet per den 31 december 2019 är enlighet

budget.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:4.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-06-07.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Konununstytelscns kontots beslutsförslag innebärande

att konimunñxllmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2019 noteras till protokollet.

Expedieras
- Ekonomienheten
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet

KS § 9:|3 Dnr. KS 20 I 9/0043

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 20l9

Kommunstyrelsens beslut

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per maj månad 2019 noteras till protokollet.

2. Ptoduküonsutskottet, Vård- och omsorgsnämnden, Förskole- och skolnämnden,
Gymnasie- och vuxennämnden samt Tekniska nämnden anmodas att kvalitetssäkra

bokslutsprognoser tillsammans med eventuella åtgärdsplaner för att kunna hålla budget i

balans enligt kommunens stynegler.

3. Bevilja bidragsutbemlning på 600 tkr till föreningen Skånsta Ryttare för underhåll på
fastigheten.

4. Bevilja bidragsutbétaküng på 90 tkr till Österåker nätradioförening för Enansien'ng av
fullmäktigcsändningat.

5. Bidragen för punkt 3 och 4 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram fö: 2019.

Sammanfattning
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska kommunstyrelsens kontor
redovisa bokslutsprognos pel: 2019-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella

mål följs upp och avstänmingi förhållande till budget 2019 görs under året. Fokus ska läggas

på en säkrare prognos och analys samt: 'uppföljning av åtgärdsplanet för att fortsatt

upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:6.

- Kommunstyrelsens kontot tjänsteutlåtande daterat 2019-06-14.

Jäv

Arne Ekstrand (KD) anmäler jäv och lämna: lokalen. Mikael Ottosson (KD) ersätter Arne
Ekstrand (KD) under detta ärende.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per maj månad 2019 noteras till protokollet.

2. Produktionsutskottet, Våtd- och omsorgsnämnden, Förskole- och skolnämnden,

Gymnasie- och vuxennämndcn samt Tekniska nämnden anmodas att kvalitetssäkra

bokslutsprognoset tillsammans med eventuella åtgäxdsplaner för att kunna hålla budget i

balans enligt kommunens styrreglct.

Parts.
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Fans. KS § 9:13

3. Bevilia bidragsutbetalning på 600 tkr till föreningen Skånsta Ryttare för underhåll på
fastigheten.

4. Bevilja bidragsutbetalning på 90 tkr till Österåker nänadiofötening För finansiering av
fullmäktigesändningax.

5. Bidragen för punkt 3 och 4 finansiems inom Kommunstyrelsens budgetram för 2019.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Skånsta ryttare

- Österåkers Nätradioförem'ng
- Ekonomienheten
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet

KS 5 9:»4 Dnr. KS 20 | 9/0043

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 20 I 9

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2019 noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för pcáoden uppgå: till -40 962 tkr vilket motsvaxat 97 °/o av
periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 1 183 tkr varav 339 tkr återfinns inom
smLhällsbyggnadsförvalmingens delat. Under perioden har 1 953 tkr redovisats som
mvestenngat.

Kommunstyrelsen redovisa: en bokslutsprognos i enlighet med budget.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-07-11.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:7.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkat bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag irmebäxande
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2019 noteras till protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Konununstyrelscn beslutar enligt Michaela Fletchets (M) yrkande och
finna att så är fallet.

Expedieras
- Ekonomienheten
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet
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KS § 9:15 Dnr. KS 20I9I0043

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 20I9

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2019 noteras till protokollet

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgå: till -6 928 tkr Vilket motsvara.: 106 %
av periodbudgeten. Bokslutsptognosen är att utfallet pel: den 31 december 2019 ä.: enlighet

budget.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-07-11.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott ha.: behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:8.

Förslag till beslut
V

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande

att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2019 noteras till protokollet

Propositionsordning

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

Expedieras
- Ekonomienheten
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet

KS § 9:|6 Dnr. KS 20l9/0043

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 20| 9

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Revidering av investelingsbudget för 2019 godkänns enligt nedan:

A. Kommunstyrelsens (Produktionsutskottets) investeringsram höjs från 4 Mkr till 6 Mkr dvs.

en höjning med 2 Mkr för Östetkäxskolans utemiljö.

B. Tekniska nämndens investedngsram sänks från 102 Mkr 611 100 Mkr dvs. en minskning
med 2 Mkr då flera objekt (i första hand Jämvägsparken) har skjutits upp enligt TEkniska

nämndens månadsuppföljning per maj 2019. Det är jäxnvägspatkens budget som sänks från

11,5 Mkr 611 9,5 Mkr.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2019 godkänns.

2. Överlämnar Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning pet juni 2019 till

Kommunfullmäktige för kännedom enligt kommunens ekonomiska styrregler.

Sammanfattning

I enlighet med fastställda ruiiner för ekonomiska uppföliningax ska kommunstyrelsens kontor

redovisa bokslutsprognos pet 2019-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella

mål följs upp och avstämningati förhållande till budget 2019 görs under året. Fokus ska läggas

på en säkrare prognos och analys samt uppföljning av åtgärdsplanet för att fortsatt

upprätthålla en god ekonomisk hushålhxing.

Beslutsunderlag
x Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-07-12.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:9.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Revideáng av investeringsbudget för 2019 godkänns enligt nedan:

A. Kommunstyrelsens (Produktionsutskottets) investeringstam höjs från 4 Mkr till 6 Mkr dvs.

en höjning med 2 Mkr för Österkäxskolans utemiljö.

B. Tekniska nämndens investen'ngsmm sänks från 102 Mkr 611 100 Mkr dvs. en minskning
med 2 Mkr då flera objekt (i första hand Jämvägsparken) har skjutits upp enligt Tekniska

nämndens månadsuppföljning PCI maj 2019. Det är järnvägsparkens budget som sänks från

Mum-:mia: :ianarurnr .r""'. "ä r'. 5.., Ilnlraachncmrlmnnl..

11,5 Mkr till 9,5 Mkr.
Forts.
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Porta. KS § 9:16

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun pet juni månad 2019 godkänns.
2. Överlämna.: Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2019 lill

Konununfullmäktige för kännedom enligt kommunens ekonqmiska styttegler.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchcrs (M) yrkande och
ñnnex att så är fallet.

Expedieras
- Ekonomienheten
- Controller KS/KF
- Konununkansliet

KS§9:I7 Dnr. KS 20l9/OI6I

Svar på revisionsrappor't - Granskning av krisberedskap Österåkers
kommun

Kommunstyrelsens beslut

Som yttrande till tevisorema överlänma tjänsteutlåtande daterat 2019-06-27 med bilaga.

Sammanfattning
Utifrån genomförd granskning är PwCs sammanfattande bedömning att Österåkers kommun
delvis arbeta: med krisberedskap i enlighet med den lagstiftning och myndigheters nktlinjer
som finns inom området Utifrån deras sammanfattande bedömning konstateras att:

Österåkers kommun har en ändamålsenligt organiserad kn'sledningsorganisaüon som dock
innehåller ett högt mått av nyckelpersonberoende. Risk och såtbathetsanalysen genomförs i

enlighet med MSst riktlinje. Däremot har majoriteten av risker och sårbarheter som
identifierats inte åtgärdats.

Uppföljning och kontroll är något som ur ett övergripande perspektiv saknas i kommunen,
dels gällande dokumentation men även gällande utbildning och övning. Samverkan sket
ändamålsenligt till stor del, men det saknas formaJisemd samverkan med det privata

näringslivet och det finns även här ett tydligt nyckelpersonberoende.

Utifrån denna bedömning rekommenderat revisorerna Kommunstyrelsen att genomföra ett

antal åtgärdspunkter för att stärka kn'sbetcdskapsaxbetet.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-06-27.
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:11.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande
att som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtande daterat 2019-06-27 med bilaga.

Propositionsordning

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

Expedieras
- PwC
- De förtroendevalda revisorerna
- Kommunkansliet
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KS§91|8 Dnr.KSZOI9/O|62

Upphörande med Iönetrappa för socialsekreterare. bistånds- och
LSS-handläggare inom socialförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

1. Inom socialförvaltningen upphöra med lönettappa för socialsekreterare med
myndighetsutövandc arbetsuppgifter samt för bistånds- och LSS-handläggare med hänvisning

till Vård- och omsorgsnämndens och Socialnämndens respektive beslut, då behov av

lönetzappa ej längre föreligger.

2. Protokollsutdrag från Samverkan - FörSam inom'Socialförvalmingen avseende frågan om
lönetxappan biläggs protokollet från dagens sammanträde i Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade 2015-02-16, KS § 3:11, D01. KS 2015/0049, beslut om att införa en
Iönetrappa för tillsvidaxeanställda socialsekreterare med myndighetsutövande arbetsuppgifter

inom Socialnämnden och för bistånds- och LSS-handläggare inom Vård- och
omsorgsnämnden. Syftet var att stärka förutsättningarna för att behålla samt nyrekrytcra

socionomet till de nämnda ytkesgtuppcma.

De villkor och förutsättningar som var aktuella vid tidpunkten för Kommunstyrelsens beslut

om införande av lönetrappa föreligger ej längre varför det å: relevant att fatta beslut om
upphörande av denna.

Beslutsunderlag
- Kommunstytelscns kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-07-04.

- Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:12.

- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-05-21, § 6:19.

- Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde 2019-05-23, § 5:5.

- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-16, § 3:11.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande

att inom socialförvaltningen upphöra med lönetIappa för socialsekreterare med
myndighetsutövande arbetsuppgifter samt för bistånds- och LSS-handläggaxe med hänvisning

till Våxd- och omsorgsnämndens och Socialnämndens respektive beslut, då behov av

lönetrappa ej längre föreligger.

Michaela Fletcher (M) yrkat att protokøllsutdrag från Samverkan - FörSam inom
Socialförvaltningen avseende frågan om lönettappan biläggs protokollet från dagens

sammanträde i Kommunstyrelsen.

Fans.

Form. KS S 9:18

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen besluta.: enligt Michaela Fletchets (M) yrkande och
finner att så är fallet.

Expedieras
- Vård- och omsorgsnämnden
- Socialnämnden
- Kommunkansliet
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Beslut

Parterna I FörSam beslutar att ta upp ett ärende tlII nämnderna i mars/apr" om att ta bort
lönetrappan. Vidare beslutar FörSam att alla som nu är inne i Iönetrappan får fortsätta men vid

nyanställnlng kommer det inte att finnas kvar.

Mats Övergaard

Oj 0 'Österåker
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KS§9:I9 Dnr. KS 20|9l0|65

Handlingsplan' för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och
spel om pengar) i Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta handlingsplan för ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel om pengar)
för Österåkers kommun.

2. Uppdra åt förvaltningar och enheter att bryta ner den övergripande handlingsplanen och
förankra i sina egna verksamheter.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog i maj 2017 (KS 201700/0029) ANDTS-strategin föl: Österåkers
kommun som grundade sig i den nationella ANDTS-strategin. Strategin gäller till 2020 och till

den ska en handlingsplan finnas kopplad.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:13.
- Kommunstyrelsen; kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-06-05.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande
1. Anta ANDTS-handlingsplan för Österåkers kommun.
2. Uppdra åt förvaltningar och enheter att bryta ner den övergripande handlingsplanen och
förankra i sina egna Verksamheter.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samtliga förvaltningar

- Näringslivs- och utvecklingsenheten
- Kommunkansliet
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KS 5 9:20 Dnr. KS 2019/0029

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och

medborgarförslag per 20 I 9-07-3 I

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommmzfullmäkn'ge besluta

1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det finns 27 väckta

motioner, som inte är färdigbehandlade per 2019-0761.

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift om att det finns 29

väckta medborgarförslag, som inte är färdigbehandlade per 2019-07-31.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige delges i enlighet med Kommunfullmäktiges axbetsotdnjng, 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 äs: från det att

motionen/medborgarförslaget väcktes. Kommunfullmäktige kan, gällande medborgarförslag,

delegera beslutanderätt till nämnd.
Efter Önskemål från politiken har kommunkansliet inhämtat infotmation från förvaltningarna

om när motionen/medborgarförslaget planeras kunna behandlas av nämnd, gällande motionet
och medborgarförslag som lämnades in 611 kommunen före år 2019.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-07-31.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:14.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande

1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det finns 27 väckta

motioner, som inte är färdigbehandlade per 2019-07-31.

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift om att det finns 29

väckta medborgarförslag, som inte är färdigbehandlade per 2019-07-31.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen besluta.: enligt Michaela Fletchem (M) yrkande och
finner att så är fallet.

Exped ieras

- Kommunkansliet

KS§ 9:2I
'

Dnr. KS 20|9IOI74

Policy för Nationella minoriteter med förvaltningsområde för finska

språket i Osteråkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna om policy för nationella minoriteter med förvaltningsomåde för finska språket i

Österåkers kommun.

Sammanfattning
Den 1 januari 2019 ha: lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk skärpts

(2009:724). I lagen står att kommuner ska ta fram mål och riktlinjer för kommuners
minon'tctspoliu'ska arbete. Lagen innehåller också skärpta bestämmelser för kommuner som
ingår i förvaltningsområde För finska språket som Österåkers kommun gör sedan 2010.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:15.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-06-12.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande

att godkänna om policy för nationella minoriteter med förvaltningsområde för finska språket i

Österåkers kommun.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Kommmdkaüonscnhcten
- Kommunkansliet
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KS § 9:22 Dnr. KS 2019/0l73

Riktlinjer för Nationella minoriteter med förvaltningsområde för
finska språket i Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna riktlinjer för nationella minoriteter med förvaltningsomåde för finska språket i

Österåkers kommun under förutsättning att Kommunfullmäktige gggikännct Policy för
Nationella minoriteter med förvaltningsomåde för finska språket i Osteråkers kommun

Sammanfattning
Den 1 januari 2019 har lagen om nationella minoriteter och Hünodtctsspråk skärpts
(2009:724). I lagen står att kommuner ska ta fram mål och tiktlinjcr för kommuners
minoritetspolitiska arbete. Lagen innehåller också skätpta bestämmelser för kommer som
ingå.: i förvaltningsområde för finska språket som Österåkers kommun gör sedan 2010.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019*06-19, § 6:16.
- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-06-12.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebämnde
att godkänna riktlinjer för nationella minoriteter med förvalmingsområde för finska språketi
Österåkers kommun under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner Policy för
Nationella minoriteter med förvaltningsområde för finska språket i Österåkers kommun

Propositionsordning

Ordföranden frågat om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchets (M) yrkande och
finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunikationsenheten
- Kommunkansliet

KS § 9:23 Dnr. KS 20|9I0204

Rättslig information beträffande jäv för förtroendevalda inom
kommunfullmäktige och kommunala nämnder

Kommunstyrelsens beslut

1. Notera PM - Rättslig information beträffande jäv för förtroendevalda inom
kommunfullmäktige och kommunala nämnder till protokollet.

2. Anmoda övriga nämnder att hantera PM _ Rättslig information beträffande jäv för

förtroendevalda inom konununñülmäktige och kommunala nänmdcr i :respektive nämnd.

Sammanfattning
I Kommunallagen SFS 2017:725 (KL) finns de grundläggande bestämmelserna angående jäv

inom kommunfullmäktige, kommunala nämnder samt revisionen:

Kommunfullmäklige - 5 kap. 47-49 §§.

Styrelser och nämnder - 6 kap. 28-32 §§.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:17.
- Kommunstyrelsens kontot tjänsteutlåtande (PM) daterat 2019-07-03.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att notera PM - Rättslig information beüäffande jäv för

förtroendevalda inom kommunfullmäktige och kommunala nämnder till protokollet.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att anmoda övriga nämnder att hantera PM
- Rättslig information beuäffande jäv för förtroendevalda inom kommunñxllmäktigc och
kommunala nämnder i respektive nämnd.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Övnga nämnder
- Kommunkansliet
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KS 5 9:24 Dnr. KS 20l810375

Valärende - Barn- och ungdomsrådet

Kommunstyrelsens beslut

Utse Carl-Oscar Tömros (L) till ordförande i Barn- och ungdomsrådct

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska utse en ny ordförande i Bam- och ungdomsrädet.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut .

Michaela Fletcher (M) redogör för förslaget lill ordförande i Bam- och ungdomsrådef_

Propositionsordning

Ordföranden fråga: om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchets (M) redogörelse

och finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet

KS § 9:25 Dnr. PU 20|9I0026

Produktionsutskottets månadsuppföljning per maj 20 I 9

Kommunstyrelsens beslut

1. Notera Produktionsutskottets månadsuppföljning per 2019-05-30 och prognos per
2019-12-31 till protokollet.

2. Ptodukü'onsutskottets månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Produkdonsfötvaltnjngen redovisar per maj ett ackumuletat resultat på 7 165 tkr Vilket är

-1 051 tkr sämre än budget Avvikelsen fördelas på 747 tkr högre intäkter än budgeterat och
-1 797 tkr högre kostnader än budgeterat. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen

uppgå: till 67,9%. I personalkostnader ingår utbetalning av sparade semesterdagar omfattande
631 tkr och 450 tkr för extratjänster.

Beslutsunderlag

Ptoduktionsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-05.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Ptoduktionsfötvaltningens beslutsförslag innebärande

1. Notera Produktionsutskottets månadsuppföljning per 2019-05-30 och prognos per

2019-12-31 till protokollet.

2. Produktionsutskottets månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden frågat om Kommunstyrelsen besluta: enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
finner att så är fallet.

Expedieras
- Produktionsförvaltningen
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KS 5 9:26 Dnr. PU 20|9I0026

Produktionsutskottets månadsuppföljning per juni 20 |9

Kommunstyrelsens beslut

1. Notera Produkdonsutskottets månadsuppföljning per 2019-06-30 och prognos per
2019-12-31 till protokollet.

2. Produktionsutskottets månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Produktionsförvaltningen redovisat pe: juni ett ackumulerat resultat på 3 202 tkr Vilket är
-1 360 tkr sämre än budget. Avvikelsen fördelas på 2 990 tkr högre intäkter än budgetemt och
-4 351 tkr högre kostnader än budgeterat. Personalkostnadernai förhållande till omsättningen
uppgår till 69,53%. I personalkostnader ingå: utbetalning av sparade semesterdagar
omfattande ca 646 tkr och ca 752 tkr för exttatjänstet.

På uppdrag av Kommunstyrelsen har en översyn gjorts av produktionsförvalmingens internt
debiterade kostnader till enheterna vid 2 omgångar under årets första tettial. Den första
dclövetsynen i mars månad har resulterat i en tevidedng av budget på ca 1 1 000 tkr och den
andra delöversynen i april har resulterat i en revidering av budget på ca 2 800 tkr.

Omfördelning av medel har skett från produküonsfötvalmingens gemensamma stab till

enheterna i syfte att öka enheternas handlingsutrymme i enlighet med enhetemas behov.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-05.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkat bifall till Produküonsfötvaltningens besluisfötslag innebärande
1. Notera Produktionsutskot'tets månadsuppföljning per 2019-06-30 och prognos per
2019-12-31 till protokollet.

2. Produktionsutskottets månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden fråga.: om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchets (M) yrkande och
finner att så är fallet.

Expedieras
- Produktionsförvalmingcn

KS 5 9:28 Dnr. KS 20I9/0200

Godkännande av överlämnande av lön- och personaladministration
till extern utövare

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna att verksamheten avseende lön“ och petsonaladmirüstration inom
Kommunstyrelsens förvaltning, efter genomförd upphandling samt samverkan enligt lag om
medbestänmmde överlämnas till extern utövare, i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande daterat 2019-07-19.

Reservation
Ann-Chn'stinc Furusttand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade 2019-06-10 beslut, KS § 8:11 iärende Dnr. KS 2016/0289, om att

bifalla utmaningen gällande lön- och petsonaladministmtion. Beslutet vilar på tidigare antagna
”Riktlinjer för ummnmztätti Österåkers kommun” (KS 2015/0023). Genom att bifalla den
aktuella utmaningen föreligger nu förutsättningar för att upphandla skötseln av lön- och
personaladministtation av enskild utövare. Lön- och petsonaladministmüon omfattar 1

huvudsakligen löneadministtation, support i frågor kring lön, anställningsavtal,

schemaplaneáng, extra utbetalningar och liknande administrativa uppgifter inom området.
I enlighet med gällande dktlinjer omfattas inte de strategiska funktioner som idag ingår i

kommunens PIR-funktion. Ansvatsuppgiftet av suategisk att omfattar t. ex. tekzyten'ng,

attraktiv arbetsgivare, introduktion, arbetsmiljöfrågor, strategiska löneftågot, arbete kring lika

rättigheter och möjligheter och sänka sjukfrånvaxo samt arbete med rehabüitedngsfrågox,
ledarskapsutveckling.

Kommunallagens (KL) regelverk kräver att upphandlingen föregås av att Kommunñxllmäkügc
godkänner att den berörda kommunala verksamheten får lämnas över till enskild utövare (jfr

KL Kap. 10 § 1).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-07-19.

Deltar ej i beslutet

Francisco Centerns (V) deltar inte i beslutet

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
att godkänna att verksamheten avseende lön- och petsonaladministmtion inom
forts.
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Hösterâker

Fot-ts. KS § 9:28

Kommunstyrelsens förvaltning, efter genomförd upphandling samt samverkan enligt lag om
medbestämmande överlämnas till extem utövare, i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande daterat 2019-07-19.

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i rubn'ken innebärande från ”. .. enskild. .
.” till ”.

. .

extern.. .”.

Ann-Christine Furusttand (S) yrkar avslag på ärendet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden
eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) avslagsynkande och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Michaela Fletchets (M) ytkanden.

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchets (M) ytkandc röstar

ja, den som är för Ann-Christine Futustmnds (S) avslagsytkande röstat nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omrösmingslista med 10 ja-töster, 2 nej-röster och 1

avstår.

Expedieras
- Kommunkansliet

00
Omröstningslista

Österåker.

I

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20I9 - 2022)
KS 20I9-08-26, § 9:28

Ledamöter Tjänstgörande Ersättare

Johan Boström X

Hampa Klein

Chn'stina Funhammar

Mathias Lindow, 1:e vice ordf.

Ritva Elg

Anne-Li Hilbert

Arne Eksttand

Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.

Mats Larsson

Roger Johansson

Anders Borelid

Francisco Centreras OBS! Deltar ej i

beslutet

Nüchael Selander

Mchaela Fletcher, ordförande

Ersättare

Conny Söderström

Kenneth Nettctsttöm

Conny Ling

Björn Pålhammu

Mikael Ottosson

Daniel Lundin

Hans Hellberg

Chn'su'na Wulff

Resultat 10
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KS § 9:3I Dnr. KS 10|9I0227

Incident Vårdbo

Kommunstyrelsens beslut

Avslå Ann-Chn'stine Futusttands (S) yrkanden.

Röstförklaring

Michaela Fletcher (M) lämnat en röstförklmzing

Kommunstyrelsen har, enligt Kommunallagen, inte befogenhet att fatta beslut om uppdxag till

andra nämnder.

Michaela Fletcher (M)

Ritva Elg (L), Arne Ekstrand (KD) och Anne-Li Hilbert (C) biträder Michaela Fletchers (M)
röstförklming.

Sammanfattning
Ann-Christine Furusttand (S) lyftet fråga mot bakgrund av en misstänkt incident på Vårdbo,
Åkersberga, i somras.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Ann-Christine Fumstrand (S) yrkar

1. Vård- och omsorgsnämnden utreder händelsen utifrån sin roll som beställare och finansiär
av omsorg. För hur kommunen tex genom upphandling etc. ska kunna säkerställa att brott
och övergrepp inte skall kunna hända igen, på det aktuella våxdboendet,
eller något annat boende som Östexåkets kommun ha.: avtal med eller är huvudman för.

2. Vård och omsorgsnämnden återkommer lill Kommunstyrelsen och redovisa de vidtagna
åtgärderna.

Michaela Fletcher (M) yrkar avslag på Ann-Chn'stine Furusttands (S) yrkanden.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Ann-Clm'sn'ne Fumsttands (S) yrkande
innebärande att Våxd- och omsorgsnämdcn utreder händelsen utifrån sin roll som beställare

och finansiär av omsorg. För hur kommunen tex genom upphandling etc. ska kunna
säkerställa att brott och övergrepp inte skall kunna hända igen, på det aktuella vårdboendet,
eller något annat boende som Österåkers kommun ha.: avtal med eller är huvudman för och
finner att så är fallet.

Farcs.

Fotts. KS § 9:31

Omröstning v

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Chñstine Fumstmnds (S)
yrkande att Våxd- och omsorgsnämnden utreder händelsen utifrån sin roll som beställare och
ünansiä.: av omsorg. För hur kommunen tex genom upphandling etc. ska kunna säkerställa att

brott och övergrepp inte skall kunna hända igen, på det aktuella vårdboendet,
eller något annat boende som Österåkers kommun har avtal med eller är huvudman för och
finner att så är fallet rösta: ja, den det ej vill röstat nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista med 9 ja-röster, 4 nej-tös te: och 1 avstår.

Propositionsordning

Ordföranden fråga: därefter om Kommunstyrelsen avslår Ann-Chn'stine Furusttands (S)

yrkande innebärande att Vård- och omsorgsnämnden återkommer till Kommunstyrelsen och
redovisa de vidtagna åtgärdema och finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet

_.J.. .-. . .
'I kw*-

. u. . n . . . l..-.._.__._ __ .z



0 Q Österåker 0 0 Österåker
.

'

Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20I9 - 2022)

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20 I 9438-26

KS 20 I 9-08-26, § 9:3l KS 5 9:32 Dnr. KS 20I9l0228

_ _
Breddning av avloppsvatten i hav och åar

Pam Ledamöter Tlänstgörande Ersättare J

M 10h“ Boström X X Kommunstyrelsens beslut

M Hampa Klein X
, ,

1. Roslagsvatten kommer till Kommunstyrelsen och redovisat sina planerade åtgärder för attM Chnsuna Funhammar X X
se till att förorenat avloppsvatten inte hamnar i vatten och än i kommunen.

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

_
2. Kommunikationsavdelningen ges i uppdrag att redovisade hur Österåkers kommun

L thva Elg X X framöver snabbt och tydligt ska informera komumnedborgama när något sådant händer.

C Anne-Li Hjlbett X X
KD Arne Ekstrand X X Sammanfattning
S Ann-Chdsu'ne Furustmnd, 2:e vice ordf. X Ann-Chdstine Furustrand (S) lyftet fråga om breddning av avloppsvatten i hav och än: med

hänvisning till begäran att få ärende upp på dagordningen mot bakgrund av breddningat med
S Mats Larsson X .. . .. .. . . .. .. . . .

folld av att stor mangd forotenat avlopps vatten gatt ut 1 Sattrafjarden samt bdlgare enhgt

RP Roger Johansson X uppgift även i Smedbyån och Loån. Kommunstyrelsen har en särställning bland nämnderna.

SD Anders Borelid X Den leder och samordna.: kommunens arbete, som bland annat innebär att ansvara för den
ekonomiska förvaltningen och att hålla uppsikt över nämnderna och de kommunala bolagen,

V Francisco Contrams X mot bakgrund av vått ansvar i Kommunstyrelsen lämnas yrkanden.

MP Mi h 1 S 1 d X XC m 0 an et
Beslutsunderlag

M Michaela Fletcher, ordförande X X _

..
Förslag till beslut

Emma” Ann-Chjisüne Futusttand (S) yrkar

M Conny Södetström X 1. Roslagsvattcn kommer till Kommunstytelsen och redovisar sina planetade åtgärder för att

__
se till att förorenat avloppsvatten inte hamna.: i vatten och åm: i ko_mmu.nen.M Kenneth Netterstrom X
2. Kommunikaüonsavdelningen ges i uppdrag att redovisade hu: Österåkers kommun

M Conny Ling X framöver snabbt och tydligt ska informera kommunmcdborgama när något sådant händer.

C Biöm “hmm“ X Michaela Fletcher (M) biträder Ann-Christine Fumstmnds (S) yrkande.

KD Mikael Ottosson X
_ _

d
.

S Daniel Lundin “
Prop.osmons<.›r nlng

. _ .

Ordföranden fraga: om arbetsutskottet beslutat enhgt Ann-Chusme Fumstrands (S) yzkaude

RP Hans Hellberg X och finner att så är fallet.

V Christina Wulff -

Resultat 9

Expedieras
- Kommunikationsenheten
- Kommunkansliet
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KS § 9:33 Dnr. KS ?DW/0229

Asättra förskola

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet bereds vidare.

Röstfdrklan'ng

Michaela Fletcher (M) lämnar en töstförklaring

Yrkandena från AnnuChristinc (S) avslås med hänvisning till att frågorna redan har besvarats i

samband med förvaltningens föredragning vidd dagens sammanträde samt att

Kommunstyrelsen i övrigt har beslutat om att ärendet ska beredas vidare.

Michaela Fletcher (M)

Reservation

Michael Selander (MP) lämnar en reservation

MP anser att mer borde ha kunnat gjorts för att hålla Åsättm förskola öppen.
Underlag i forma av förskolebarn har hela tiden funnits och personal borde ha kunnat rekrytemts.
Det är mycket olyckligt inte minst med ett barnpetspektiv att behöva flytta på dessa barn till andra
förskolor

Michael Solander (MP)

Ann-Christine Furusttand (S) reservera: sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning
Ann-Christine Furusttand (S) lyfter frågan om Åsättta förskola. Kommunstyrelsen har en
särställning bland nämnderna. Den leder och samordnar kommunens arbete, som bland
annat innebär att ansvara för den ekonomiska förvaltningen och att hålla uppsikt över
nämnderna och de kommunala bolagen, mot bakgrund av vårt ansvar i Kommunstyrelsen
lämnas yrkanden.

'

Mot bakgrund av det s k ordförandebeslut som kommunstyrelsens ordförande på egen hand
tagit, 2019-06-28 som innebär att Åsättta förskola från och med 20190901 med hänvisning till

att barnantalct understiger antal bam för att förskoleverksamhcten ska kunna bedrivas
kosmadseffekdvt samt att förskolan står utan personal. Då något akut läge vad gäller Åsättta
förskola inte redovisats i Kommunstyrelsen eller dess utskott läggs följande yrkanden

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Ann-Christine Furusttand (S) yrkat att det ordförandebeslutct 2019-06-28 som innebär att

Åsättta förskola tillfälligt läggs ned 2019-09-01 emättas med nytt beslut av Kommunstyrelsen

Fans.

Forts. KS § 9:33

Förslag till Kommunstyrelsens beslut

1. Åsättra förskola drivs vidare.

2. En långsiktig plan tas fram för Åsättra förskola.

3. Åsättra förskola ses som en del i planen för att tillgodose behovet av förskoleplatser i

Österåkers kommun.

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

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

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkstäJJas. Den som vill att ärendet bereds vidare rösta.: ja, den
det ej vill röstat nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd ormösmjngslista med 9 ja-röstet och 5 nej-röster.

Expedieras
- Kommunkansliet
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Omrostnlngshsta

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20 I 9 - 2022)
KS 20 I 9-08-26, § 9:33 KS (5 9:34 Dm: KS 20|9l0032

_ _ Meddelande och information vilka anmäles i KommunstyrelsenPam Ledamöter Tjänstgörande Ersättare I N A
M Johan Boström X X Meddelanden och infomation som inkommer lill Österåkers kommun och som är av vikt

M Hampa Klein X X redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos

_ _
kommunkanshet samt hos sekreteraren under sammanträdet.

M Christina Funhammm: X X Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under

L Mathias Lindow, 1:e vice ordf. X X Pcmodell 201943641 - 2019-0841

L Ritva Elg
' X X - Mnnesanteckningar, Tryggi Österåker, 2019-03-20.

C Aune-Li Hilbert X X - Ptçtokoll, AB Vådjus, 2919-05-08.
x anesanteckmngat, Skatgåxdsrådet; 2019-05-10.

KD Arne Ekstrand X X - Protokoll, Stockholmsregioneps Fötsäkn'ng AB, 2019-05-17.

s Ann-Christine Furusttand, 2:e vice ordf. X X ' anêmmcmgu» TIYgg 1 0“?“”åkeå 2019-05-21'
- Brev ull Kommunstyrelsen, Valsättra 2, 2019-06-04.

5 Mats Latsson X X - Protokoll, Nomatten, 2019-06-11.
- Cirkulär 19:28 SKL Huvudövetenskommelse om lön och allmänna anställnin svillkor m.m.RP R h X x ..

› › 8°g°rj° “55°“
_HOK 19 - med OFRs förbundsomxåde Hälso- och sjukvård. 2019-06-14.

SD Anders Borclid X X - Meddelande, SKL, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

V F
-

C tr X X om Insatser inom området psykisk hälsa 2019. 2019-06-19.ranclsco on ams
- Brev, Kommunstyrelsens ordförande har 2019-06-19 skickat brev till Trañkverketi Borlänge

MP Michael Solander X X angående Ttañksäkexhetm på väg 276 [1015]: om Åkersberga.
- .. - Protokoll Armada Fastighets AB 2019-06-25.M IVB h 1 F1 t h df d X X ' 'C ae i C C cr“ °r m" e

- Ptotokoll, Armada Bostäder AB, 2019-06-25.
- Protokoll, Atmnda Kommunfastigheter AB, 2019-06-25.

Ersättare
- Protokoll, Österåkers Stadsnät AB, 2019-06-25.
- Protokoll, Österåkers Exploateángsfasüghet AB, 2019-06-25.

M Conny Söderström X - Protokoll, AB Åkers Kanal, 2019-06-25.

.. - Protokoll Så Fas
'

hem AB 2019-06-25.K th X 7 g” “3 ›M enne Nettersttom
- Protokoll, Amanda Centrmnfasüghcter AB, 2019-06-25.

M Conny Ling X - Protokoll, Armada Ptojektfastjgheter AB, 2019-06-25.

C B'öm Pålhammar X - Protokoll, Amanda Stenhagen AB, 2019-06-25.
1

- Protokoll, Tunadotter AB, 2019-06-25.
KD Mikael Ottosson X - Protokoll, Armada Mellansjö AB, 2019-06-25.

S Daniel Lundin
-

_
- Protokoll, Annada Blåljusfasügheter AB, 2019-06-25.
- Cirkulär 19:32, SKL, Överenskommelse om Kxislägesavtal, 2019-06-28.

Hans Hellberg X - Citkulät 19:33, SKL, Ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL - utökad
. .

_
fredsplikt på arbetsplatser där det Enns kollektivavtal och vid rättstvistet, 1 augusti.V amma W“lff
- Brev från Elevtätt Österåker, 2019-08-26.

Resultat 9 5 _
Posthsta V. 24-32/2019

Expedieras
- Kommunkansliet
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KS § 9:35 Dnr. KS zon/0009

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller

tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (magen KS 2019-03-
04, § 3:4) Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att

kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det
Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämhad delegeting. Delegationsbesluten, i sin helhet, finns
tillgängliga hos kommunkansliet samt hos sekretetaxen under sammanträdet.
Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjat löpa fr.0.m
Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbcvis är
uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsäxendcn där tiden

börja.: löpa från det datum då sökanden fått del av beslutet.

Kommunstyrelsen ordförande har 2019-06-17 på brådskande delegation i enlighet med
Kommunstyrelsens delegationsordning p. 111, överlämnat Österåkers kommuns yttrande till

Förvaltningsrättcn i Stockholm, i mål m: 12237-19 gällande laglighetsprövning enligt

kommunallagen.

Kanslichefcn har 2019-06-17, i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning p 1.7,

beslutat att avslå begäran om utlämnande av allmän handling.

Kommunstyrelsens ordförande har 2019-06-19 ha: på delegation beslutat om omdisponen'ng
av investen'ngsbudget inom objektsgrupp kultur och ftitid.

Kommunstyrelsens ordförande har 2019-06-19 har på delegation beslutat om att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att verka för inrättande av ett matint biotopsskyddi
kommunen, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2019-05-28.

Kommunstyrelsens ordförande ha.: 2019-06-25 på brådskande delegation i enlighet med
Kommunstyrelsens delegationsoxdning p. 13.1, överklagat Migrationsverkets beslut,

diarienummer 7.3.3-2017-141547.

Kommunstyrelsens ordförande har 2019-06-28 på brådskande delegation i enlighet med
Kommunstyrelsens delegationsordning p. 13.1, beslutat att tillfälligt ej bedriva

förskoleverksamheten på Åsättm förskola från och med 2019-09-01, med hänvisning till att

bamantalet understiger lägsta antal bam för att förskoleverksamhet ska kunna bedrivas

kostnadseffektiv-t samt att förskola står utan personal.

Kommundirektören har 2019-07-10 beslutat om ullfáJliga förordnanden som Tf.

Kommundirektör fram. 2019-07-11 t.o.m. 2019-08-04.

Parts.

Forte. KS § 9:35

Kommunstyrelsens ordförande har 2019-08-13 på brådskande delegation i eniighct med
Kommunstyrelsen delegationsordning 1) 13.1, beslutat gm rättegångsfullmakt för ett antal

namngivna personer på Svea Inkasso AB att företräda Österåkers kommun i mål gällande
fordran.

Expedieras
- Kommunkansliet
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