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0 Österåker 
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Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X 

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

M Johan Boström X 
M Hampe Klein X 

L Patrik Ferm - Conny S. 

C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand - Lennart B. 

S Anas Abdullah X 

S Mats Larsson X 

RP Roger Johansson X 

MP Michael Solander X 

V Andreas Lennkvist Manriquez - Jonas J. 

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 X 

Övriga närvarande Funktion 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Katarina Freme Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 

Anna Anderman Väg- och trafikchef 

Maria Bengs Planchef 

Mohammed Khoban Budget- och kvalitetschef 

Krister Sernbo Tf. Strategisk planeringschef 

Helena Cronberg Kommunikationschef 

Susan E l Hark Politisk sekreterare (L) 

Fredrik Zethraeus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer i wv7 _ ** _ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-09-24 

KS § 9:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Nytt ärende 
Nytt ärende Omfördelning av 2018 års investeringsbudget för Friidrottsutrustning blir nummer 18 på 
dagordningen. 
Nytt ärende Omfördelning av 2018 års investeringsbudgetför Gång- och cykelväg mellan Täljö och Rydbo 
nummer 19 på d agordningen. 
Nytt ärende Överenskommelse om fastighetsreglering f rån Runö 7:181 till Kuno 7:88, Båthamnsvägens 
ersättning blir num mer 20 på dagordningen. 

Ärende som utgår 
Ärende fem på dagordningen Beställning av gruppbostad enligt US på Runö 7:156 utgår. 

Justerandes signaturer _ Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast 
fredagen den 28 september, kl. 09.00, kommunkansliet, Alceahuset. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) f öreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast fredagen den 28 september, kl. 09.00, kommunkansliet, Alceahuset. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:4 Dnr. KS 2018/0238 

Planuppdrag för Runö 7:491 och delar av Runö 7:108 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Runö 7:491 
och delar av Runö 7:108. 

Sammanfattning 
I förslaget planuppdrag prövas en ändring av befintlig detaljplan för att möjliggöra för 
verksamhet inom Runö 7:491 samt delar av Runö 7:108 för att möjliggöra en fortsatt 
stadsmässig utveckling i ett strategiskt läge mellan Svinmngevägen och Näsvägen. 
Förvaltningen ställer sig positiv till att genom planläggning pröva lämplig markanvändning och 
föreslår därför att beslut om planuppdrag tas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-09-05, § 7:4. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-08-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Runö 7:491 
och delar av Runö 7:108. 

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 §9:5 Dnr. KS 20 18/0171 

Klimat- och energistrategi för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en klimat- och energistrategi för 
Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun befinner sig i en expansiv fas och det finns ett behov av långsiktig 
strategisk planering för klimat- och energifrågor för att kunna möjliggöra för en hållbar 
utveckling. Att ta fram en klimat- och energistrategi ligger i linje med det övergripande 
hållbarhetsarbetet inom Österåkers kommun och ska bidra till en resurseffektiv och resilient 
region utan klimatpåverkan de utsläpp. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-09-05, § 7:7. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-08-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens besluts förslag 
innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en klimat- och 
energistrategi för Österåkers kommun. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

justerandes signaturer V > \ /•L/--ÄT Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:6 Dnr. KS 2018/ 0165 

Svar på revisionsrapport - Granskning av intrångsskydd 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna kommunstyrelsens kontors handlingsplan enligt tjänsteudåtande 2018-08-22. 

Sammanfattning 
Under första kvartalet 2018 genomfördes en granskning av intrångsskyddet av PwC på 
uppdrag av kommunens revisorer. För att höja IT-säkerheten föreslår revisorerna att 
kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan med begäran om svar senast den 30 september 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-09-05, § 7:3. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-08-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
godkänna kommunstyrelsens kontors handlingsplan enligt tjänsteutlåtande 2018-08-22. 

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

Expedieras 
- Förtroendevalda revisorerna 

2018. 

PWC 
Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:7 Dnr. KS 2018/0067 

Redovisning av slutrapport från AB Vårljus - Barn- och 
ungdomsverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Notera AB Vårljus slutrapport - Vägen framåt - gällande Stockholmskommunernas 
ungdomsverksamhet. 

2. Till AB Vårljus översända utdrag ur KS protokoll från dagens sammanträde 
Kommunstyrelsen har tagit del av slutrapporten, i enlighet/med AB Vårljus begäran. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun bekräftar att Kommunstyrelsen tagit del av AB Vårljus slutrapport — 
Vägen framåt — gällande Stockholmskommunernas ungdomsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-09-18. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-09-05, § 7:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Notera AB Vårljus slutrapport - Vägen framåt - gällande Stockholmskommunernas 
ungdomsverksamhet. 
2. Till AB Vårljus översända utdrag ur KS protokoll från dagens sammanträde 
Kommunstyrelsen har tagit del av slutrapporten, i enlighet/med AB Vårljus begäran. 

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

Expedieras 
- AB Vårljus 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:8 Dnr. KS 2018/00 67 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2018 noteras till protokollet. 

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 kontors tjänsteudåtande daterat 2018-07-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 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 § 9 :9 Dnr. KS 2018/0067 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2018 noteras till protokollet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-07-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per jutii 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 § 9:10 Dnr. KS 2018/0067 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per maj månad 2018 godkänns. 

2. Bevilja bidragsutbetalning på 155 tkr till judoklubben för att finansiera del av kostnader för 
omklädningsrum. 

3. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2018. 

4. Överlämna Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2018 till 
Kommunfullmäktige för kännedom enligt kommunens ekonomiska styrregler. 

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. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2018-08-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per maj månad 2018 godkänns. 
2. Bevilja bidragsutbetalning på 155 tkr till judoklubben för att finansiera del av kostnader för 
omklädningsrum. 
3. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2018. 
4. Överlämna Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2018 till 
Kommunfullmäktige för kännedom enligt kommunens ekonomiska styrregler. 

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 § 9:1 I Dnr. KS 2018/0068 

Rapportering av flyktingverksamhet per juni 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Rapport om flyktingverksamheten per juni månad 2018 noteras till protokollet. 

2. Socialnämnden anmodas att kvalitetssäkra bokslutsprognoser och att hålla ekonomi i balans 
via åtgärdsplaner enligt "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering". 

3. Kommundirektören får i uppdrag att bilda en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att 
se över driften av språkintroduktionsprogram inom Österåkers gymnasium med hänsyn till de 
resultat som uppnåtts bland de elever som deltagit i programmet sedan 2015. Arbetsgruppen 
ska bestå av representanter från skolförvaltning, produktionsförvaltning samt budget- och 
kvalitetsenheten. Arbetsgruppen ska se över alternativa lösningar med hänsyn till "Riktlinjer 
för flyktingverksamhet och dess finansiering" som bifogas och rapportera till 
Kommunstyrelsen senast november 2018 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering" ska 
kommunstyrelsens kontor rapportera läget ur både finans- och verksamhetsperspektiv minst 
en gång varannan månad. Flyktingverksamheten ska huvudsakligen finansieras genom olika 
typer av statliga medel och ska vara nollresultat i ekonomi dvs. att det för kommunen ska vara 
kostnadsneutralt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-08-30. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Rapport om flyktingverksamheten per juni månad 2018 noteras till protokollet. 
2. Socialnämnden anmodas att kvalitetssäkra bokslutsprognoser och att hålla ekonomi i balans 
via åtgärdsplaner enligt "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering". 
3. Kommundirektören får i uppdrag att bilda en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att 
se över driften av språkintroduktionsprogram inom Österåkers gymnasium med hänsyn till de 
resultat som uppnåtts bland de elever som deltagit i programmet sedan 2015. Arbetsgruppen 
ska bestå av representanter från skolförvaltning, produktionsförvaltning samt budget- och 
kvalitetsenheten. Arbetsgruppen ska se över alternativa lösningar med hänsyn till "Riktlinjer 
för flyktingverksamhet och dess finansiering" som bifogas och rapportera till 
Kommunstyrelsen senast november 2018 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 9:11 

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

Expedieras 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:12 Dnr. KS 2018/0089 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 
för år 2017 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget 
för år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Partiernas redovisningar av erhållet lokalt pardstöd jämte granskningsrapporter för år 2017 
noteras till protokollet. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att i ärendet om Budget för år 2019, inbegripa finansiering för 
och beslut om utbetalning av partistöd för år 2019. 

Sammanfattning 
De 11 partier som fanns representerade i Österåkers Kommunfullmäktige mandatperioden 15 
oktober 2014 till och med 14 oktober 2018 har i enlighet med Kommunallagens (KL) regler 
inkommit med redovisningar av hur partistödet för år 2017 fördelats, samt 
granskningsrapporter . I föreliggande ärende föreslås partiernas redovisningar noteras till 
protokollet samt förslag om att inkorporera finansiering för och beslut om utbetalning av 
partistöd för år 2019, i ärende om Budget för år 2019. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-09-05, § 7:7. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-08-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Partiernas redovisningar av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapporter för år 2017 
noteras till protokollet. 
2. Kommunstyrelsen uppdras att i ärendet om Budget för år 2019, inbegripa finansiering för 
och beslut om utbetalning av partistöd för år 2019. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 

Controller KS/KF 
Kommunkansliet 

Justerandes signaturer a *31 Utdragsbestyrkande 
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KS §9:13 Dnr. KS 2018/0195 

Revidering av förbundsordning och reglemente för 
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar samt revidering 
av förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten med 
anledning av ny kommunallag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad förbundsordning samt reviderat reglemente för Kommunalförbundet 
Storstockholms brandförsvar antas att gälla tidigast från det att beslutet vunnit laga kraft. 

2. Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten godkänns att gälla tidigast 
från det att beslutet vunnit laga kraft. 

Sammanfattning 
Kommunalförbunden Storstockholms brandförsvar samt Norrvatten har inkommit till 
kommunen med begäran om revidering av förbundsordning och reglemente respektive 
förbundsordning. Revideringarna föreslås med anledning av ny kommunallag från 1 januari 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-09-05, § 7:8. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-08-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Reviderad förbundsordning samt reviderat reglemente för Kommunalförbundet 
Storstockholms brandförsvar antas att gälla tidigast från det att beslutet vunnit laga kraft. 
2. Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten godkänns att gälla tidigast 
från det att beslutet vunnit laga kraft.. 

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

Expedieras 
- Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar 
- Kommunalförbundet Norrvatten 
- Kommunkansliet 

2018. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:1 4 Dnr. KS 2018/0114 

Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun fastställs att gälla från och med 
2019-01-01. 

2. Arkivreglemente för Österåkers kommun ÖFS 2010:1 (dnr KS 2010/23-003), upphör att 
gälla 2018-12-31. 

Sammanfattning 
Det nuvarande arkivreglementet i Österåkers kommun är föråldrat och behöver uppdateras. 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, tog år 2015 fram nya uppdaterade råd om styrning av 
den kommunala arkivverksamheten. SKL konstaterar i sina råd bland annat att kommunernas 
arkivreglementen är en blandning av föreskrifter och upprepning av lagtext samt att de borde 
anpassas till att även omfatta arkivvård av digital information. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-09-05, § 7:9. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-08-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun fastställs att gälla från och med 
2019-01-01. 
2. Arkivreglemente för Österåkers kommun ÖFS 2010:1 (dnr KS 2010/23-003), upphör att 
gälla 2018-12-31. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §9:15 Dnr. KS 2018/0256 

Sammanträdestider för Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktige 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.30 vid följande tillfällen under 2019: 
28 januari, 4 mars, 29 april (sammanträdet börjar klockan 15.00), 13 maj, 17 juni, 16 
september, 21 oktober, 25 november (sammanträdet börjar klockan 13.00) och 9 december. 

2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, 
Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 

3. Kostnaden för annonsering under 2019 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Kommunstyrelsen sammanträder kl. 15.00 vid följande tillfällen under 2019: 

7 januari, 11 februari, 18 mars, 24 april, 29 april (klockan 13.00), 20 maj, 26 augusti, 30 
september, 21 oktober (klockan 13.00), 6 november, 20 november. 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har arbetat fram förslag på sammanträdestider för Kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF). 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-07-31. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-09-05, § 7:10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
1. Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.30 vid följande tillfällen under 2019: 
28 januari, 4 mars, 29 april (sammanträdet börjar klockan 15.00), 13 maj, 17 juni, 16 
september, 21 oktober, 25 november (sammanträdet börjar klockan 13.00) och 9 december. 
2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, 
Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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Forts. KS § 9:15 

3. Kostnaden för annonsering under 2019 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. 
Kommunstyrelsens beslutar för egen del 
Kommunstyrelsen sammanträder kl. 15.00 vid följande tillfällen under 2019: 
7 januari, 11 februari, 18 mars, 24 april, 29 april (klockan 13.00), 20 maj, 26 augusti, 30 
september, 21 oktober (klockan 13.00), 6 november, 20 november. 

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

Expedieras 
- Samtliga nämnder 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-09-24 

KS § 9:1 6 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 fmns i sin helhet hos 
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet. 
Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2018-06-28 - 2018-09-16. 

- Sammanträdesprotokoll, Norrvatten, 2018-06-12. 
- Beslut, DO, Tillsyn av Österåkers kommuns riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier, 2018-06-26. 
- Skrivelse, Migrationsverket, Så påverkar nya gymnasielagen kommunerna. 2018-06-28. 
- Cirkulär 18:21, SKL, Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4, Smittrisker, 2018-06-29. 
- Cirkulär 18:25, SKL, Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 17 
och AB 14) § 28 mom. 7, 9-12. 2018-07-11. 
- Brev från kommuninvånare avseende avfallstaxa. 2018-07-02. 
- Protokollsutdrag, Näringsdepartementet, Godkännande av avtal om finansiering och 
medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande enligt 
Sverigeförhandlingen. 2018-06-28. 
- Brev från kommuninvånare avseende avfallstaxa. 2018-07-10. 
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2018-06-12. 
- Protokoll, Österåkers stadsnät AB, 2018-06-12. 
- Protokoll, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2018-06-12. 
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter, 2018-06-12. 
- Protokoll, Sågra Fastighets AB, 2018-06-12. 
- Protokoll, Tunadotter AB, 2018-06-12. 
- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2018-06-12. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2018-06-12. 
- Protokoll, Armada Blåljusfastigheter AB, 2018-06-12. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Anmälan om ändring av de allmänna lokal 
ordningsföreskrifterna för Österåkers kommun, 2018-05-23. 
- Samverkansavtal, Länsstyrelsen Stockholm, Projektet Skärgårdsmedel, 2018-08-03. 
- Sammanträdesprotokoll, Storstockholms brandförsvar, 2018-06-12. 
- Ansökan, Säbykyrkans församling, Ansökan om bidrag för anslutning till kommunalt VA. 
2018-08-06. 
- Flandlingsplan, Regeringskansliet, Agenda 2030. 2018-08-13. 
- Minnesanteckningar Skärgårdsrådet, 2018-05-23. 
- Missiv, Migrationsverket, 200 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna kvar i 
kommunen betalas ut i augusti 2018. 2018-08-15. 
- Minnesanteckningar Integrationsrådet, 2018-03-19. 
- Cirkulär 18:27, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2018-2021. 2018-08-16. 
- Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Länsstyrelsens rekommendationer för hantering av 
översvämning till följd av skyfall - stöd i fysisk planering. 2018-06-20. 
Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 9:16 

- Tillståndsbevis enligt ordningslagen, Polisen, 2018-08-17. 
- Anmälningsärende, Mälardalsrådet, 2018-08-17. 
- Minnesanteckningar Tillgänglighetsrådet, 2018-06-11. 
- Protokoll, AB Vårljus 2018-05-31. 
- Ansökan om fartbegränsning 5 knop. 2018-08-05. 
- Cirkulär 18:28, SKL, Lag fr om 1 juli 2018 om Plan för återgång i arbete. 2018-08-31. 
- Protokollsutdrag Skolnämnden, 2018-08-28, § 5:5, Riktlinjer gällande kostpolicy för 
Skolnämnden. 
- Cirkulär 18:30, SKL, Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om normalt 
förekommande arbete. 2018-09-07. 
- Öppet brev till styrande i Österåkers kommun, Naturskyddsföreningen Österåker, 2018-07-

- Kommunstyrelsens ordförandes svar på Naturskyddsföreningens brev, 2018-07-06. 
- Kallelse, styrelsesammanträde Norrvatten 2018-09-19, 2018-09-07. 
- Protokoll, AB Vårljus 2018-06-19. 
- Påminnelse, Norrvatten, Val av ledamöter och ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige 
för mandatperioden 2019-2022. 2018-09-12. 
- Brev, Öppet brev till Sveriges Kommuner, avsändare Vågbrytaren — riksföreningen mot 
hälsovådlig elektromagnetisk strålning. 2018-09-14. 
- Cirkulär 18:31, SKL, Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18). 2018-09-14. 

-Postlista vecka 26-37/2018. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

04. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 9:1 7 Dnr. KS 2018/0014 

Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen 

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

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 av anställningsbeslut under perioden 2017-01-01 — 2017-12-31 av 
personalenheten. 2018-08-28 

- Sammanställning av anställningsbeslut under perioden 2018-01-01 - 2018-03-31 av 
personalchefen. 2018-06-27. 

- Sammanställning av anställningsbeslut under perioden 2018-04-01 — 2018-06-30 av 
personalchefen. 2018-07-04. 

- Kommunstyrelsens ordförande har 2018-06-28 uppdragit åt Samhällsbyggnadsförvaltningen 
att i enlighet med förslag för att förbättra framkomligheten för gående och cyklande längs den 
befintliga grusvägen längs Roslagsbanan mellan Täljö station och Rydbo station teckna avtal 
med fastighetsägaren till Rydboholm 1:2. 
Beslutet fattas med stöd av Kommunstyrelsens delegationsordning p. 15.1. 

- Produktionschefen har 2018-08-08 godkänt utlandsresa för en person till Åland. 

- Sammanställning över delegationsbeslut fattad inom Samhällsbyggnads förvaltningen under 
perioden 2018-06-25 — 2018-08-24. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

16, § 16:5). 
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KS § 9:18 Dnr. KS 2018/0275 

Omfördelning av 2018 års investeringsbudget f ör 
Friidrottsutrustning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

För att möjliggöra iordningsställande av friidrottsanläggningen omfördelas 0,74 mnkr i 2018 
års investeringsbudget. Projekten skate-, cykel- och ungdomspark minskas med 0,5 mnkr, 
Tunaborgen minskas med 0,1 mnkr, Bastu Domarudden minskas med 0,1 mnkr och 
Tingshuset Norrö minskas med 0,04 mnkr. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda plats för skate-, cykel- och 
ungdomspark och återkomma med förslag senast 28 februari 2019. 

2. Redaktionell ändring under rubriken "Bakgrund" tjänsteutlåtandet innebärande att ersätta 
texten "Friidrottsarenan är invigd och beräknas kunna slutföras under 2018" med "Invigning 
av friidrottsarenan sker under våren 2019". 

Sammanfattning 
En omfördelning av 2018 års investeringsbudget för att möjliggöra iordningsställande av 
friidrottsanläggning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-09 17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
För att möjliggöra iordningsställande av friidrottsanläggningen omfördelas 0,74 mnkr i 2018 
års investeringsbudget. Projekten Skatepark, cykelpark och ungdomspark minskas med 0,5 
mnkr, Tunaborgen minskas med 0,1 mnkr, Bastu Domarudden minskas med 0,1 mnkr och 
Tingshuset Norrö minskas med 0,04 mnkr. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda plats för skatepark, cykelpark och 
ungdomspark och återkomma med förslag senast 28 februari 2019. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 9:18 

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring innebärande att i beslutsmeningarna 
ersätta texten ..skatepark, cykelpark och ungdomspark..." med "... skate-, cykel- och 
ungdomspark..." 

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring under rubriken "Bakgrund" 
tjänsteutlåtandet innebärande att ersätta texten "Friidrottsarenan är invigd och beräknas kunna 
slutföras under 2018" med "Invigning av friidrottsarenan sker under våren 2019". 

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

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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KS § 9:19 Dnr. KS 2018/0206 

Omfördelning av 2018 års investeringsbudget för Gång- och 
cykelväg mellan Täljö och Rydbo 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

4 mnkr avsätts i 2018 års investeringsbudget för att möjliggöra iordningsställande av cykelstråk 
mellan Täljö och Rydbo. Projektet Margretelundsvägen - Söralidsvägen, dubbla körfält väg 
276 minskas med motsvarande summa. 

Sammanfattning 
En omfördelning av 2018 års investeringsbudget görs för att möjliggöra iordningsställande av 
cykelstråk mellan Täljö och Rydbo. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-09-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att 4 mnkr avsätts i 2018 års investeringsbudget för att möjliggöra 
iordningsställande av cykelstråk mellan Täljö och Rydbo. Projektet Margretelundsvägen -
Söralidsvägen, dubbla körfält väg 276 minskas med motsvarande summa. 

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 § 9: 20 Dnr. KS 2014/0086 

Överenskommelse om fastighetsreglering från Runö 7:181 ti ll Runö 
7:88, Båthamnsvägens ersättning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av Runö 
7:181 till Runö 7:88 inom detaljplanen för Båthamnsvägens ersättning. 

Sammanfattning 
Detaljplanen för Båthamnsvägens ersättning vann laga kraft under våren 2018. Den mark som 
i detaljplanen är utlagd som allmän plats ska lösas in av kommunen. Inom fastigheten Runö 
7:181 är ett område om ca 1 220 kvm planlagt som allmän plats för huvudgata. En värdering 
är framtagen genom Svefa, som har värderat själva markintrånget och utöver detta utgår 
ersättning för inkomstbortfall och avskrivning av asfalterad yta, totalt 2 750 000 la'. Den 
berörda markytan har i överenskommelse med fastighetsägaren tillträtts av kommunen den 15 
augusti 2018. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-09-18. 

Hans Hellberg (RP) anmäler jäv och lämnar lokalen. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering 
avseende del av Runö 7:181 till Runö 7:88 inom detaljplanen för Båthamnsvägens ersättning. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer , Utdragsbestyrkande 

Jäv 


