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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för 
Kommunstyrelsen 

Tid 

Plats 

Närvarande 

Utses att justera, § 10:2 

Sekreterare 

Måndagen den 10 oktober 2018, kl. 15.00 - 15.15 

o 

Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Enligt bifogad närvarolista 

Ann-Christine Furustrand (S) 

Ordförande 

Justerande 

Fredrik Zethrasus §§ 10: 1 - 10:7 

Michaela FletcheF(F1) §§10:1 - 10:7 

l ^ Of fl J1' i fl 
AmTCmiistine Furustrano^S) §§ 10:1-10:7 / 

Anslagsbevis 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Förvaringsplats för 
protokollet 

2018-10-11 - 2018-10-31 

Kommunstyrelsen 

2018-10-10 

Komrounkansliet, Alceahuset, Åkersberga 

Fredrik Zethrasus 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-10 

Närvaro I i sta 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X 
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 
M Johan Boström X 
M Hampe Klein X 
L Patrik Ferm X 
C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 
S Anas Abdullah X 

S Mats Larsson - Hans J. 
RP Roger Johansson X 
MP Michael Solander X 
V Andreas Lennkvist Manriquez X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 
ÖP Lennart Berneklint -

S Hans Johansson X 
RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson -

Övriga närvarande Funktion 
Staffan Erlandsson Stf. Kommundirektör 
Katarina Freme Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 

Maria Bengs Planchef 

Fredrik Nestor Exploateringschef 

Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 

Fredrik Zethrasus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-10 

KS § 1 0:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Ärende som utgår 
Ärende sju Redovisning av delegationsbeslut utgår. 

N/tt ärende 
Nytt ärendet Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning ino m ansvarsområdet "Arbetsgivarfrågor" 
blir nummer sju på dagordningen. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-10 

KS § 1 0:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras i 
omedelbar anslutning till sammanträdet. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslå r Ann-Christine Furustrand (S) til l justerare. Protoko llet föreslås 
justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-10 

KS § 1 0:3 Dnr. KS 2016/0348 

Antagande av detaljplan för f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 
1:94 m.fl.) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 1:94 m.fl.). 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi vill understryka vikten av att kommunen fortsätter sitt trafiksäkerhetshöjande arbete på 
Söralidsvägen med tillexempel hastighetssänkande åtgärder och att information om detta 
kommuniceras och går att följa på tillexempel på kommunens webb. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) lämnar et t särskilt yttrande 
Vi ser att det finns ett behov av billigare och tillgängligare bostäder i Österåker, särskilt för 
ungdomar. Vi anser därför att 50% av de tilltänkta bostäderna i detaljplanen borde vara 
reserverade för hyreslägenheter. 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) 

Sammanfattning 
En detaljplan har tagits fram för f.d. B ergsättraskolan (Tråsättra 1:94 m.fl.). Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra bostäder intill Margretelund centrum, en ny grannskapspark 
samt nya gatukopplingar. Detaljplanen utgör ca 2,6 ha. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-10-10, § 8:5. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2018-07-31. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbet sutskottets beslutsförslag innebärande att anta 
detaljplan för f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 1:94 m.fl.). 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-10 

KS § 1 0:4 Dnr. KS 2018/0273 

Mark- och genomförandeavtal f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 
1:94 m.fl. ) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna mark- och genomförandeavtal för f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 1:94 m.fl.). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-11 (KS § 1:6) att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta en detaljplan för F.d. Bergsättraskolan. Ett detaljplaneförslag för F.d. 
Bergsättraskolan finns upprättat för antagande. Detaljplaneområdet omfattar en yta om ca 2,6 
ha. Kvartersmark planläggs för bostäder och övrig plan för allmän plats, gata och 
grannskapspark. 
Ett mark- och genomförandeavtal avseende genomförandet av detaljplanen för F.d. 
Bergsättraskolan har tagits fram mellan exploatören BoKlok mark och exploatering AB, 
Österåkers kommun och Österåkersvatten AB. Syftet med avtalet är bl.a. att reglera parte rnas 
åtaganden gentemot varandra, reglera ansvar för utbyggnad och kostnader för anläggningar 
inom allmän platsmark, kvartersmark, anslutning till allmänna Va-anläggningar samt 
marköverlåtelser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-10-10, § 8:6. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2018-09-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall til l planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
godkänna mark- och genomförandeavtal för f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 1:94 m.fl.). 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-10 

KS §10:5 Dnr. KS 2018/0212 

Redovisning från nämnderna enligt 6 kap 5 § K ommunallagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige noterar sammanställd rapport till protokollet avseende nämndernas 
redovisning av hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med stöd 
av Kommunallagens bestämmelser. 

Sammanfattning 
I Kommunfullmäktiges arbetsordning (ÖFS 2013:19) 19 § framkommer att redovisning från 
nämnderna enligt Kommunallagens (Kl.) 3 kap 15 §, ska ske till Kommunfullmäktige vid 
ordinarie oktobersammanträde. Den nya Kommunallagen som trädde i kraft 2018-01-01 har 
nya paragrafhänvisningar men med i stort sett samma lydelser av de aktuella paragraferna. 
Kommunallagens 6 kap 5 § stipulerar att nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de har 
fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap 2 § och 5 kap 

De hänvisade paragraferna anger: 
"Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärend e eller en 
viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan 
författning skall avgöras av fullmäktige får do ck inte delegeras till nämnderna " samt 
"I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäktige uppdra åt e n 
nämnd att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer om verksamheten som 
fullmäktige har fastställt, om inte något annat följer av lag eller annan författning". 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-10-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommun styrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att Kommunfullmäktige noterar sammanställd rapport till protokollet avseende nämndernas 
redovisning av hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med stöd 
av Kommunallagens bestämmelser. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-10 

KS § 10: 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 finns i sin helhet hos 
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet. 
Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under 
perioden 2018-09-17 - 2018-10-04. 

- Cirkulär 18:32, SKL, Information om överenskommelse avseende vissa frågor om 
sommartid/vintertid. 2018-09-17. 
- Meddelande från styrelsen nr 13/2018, SKL, Kompetenssatsning för förtroendevalda och 
tjänsteman. 2018-09-14. 
- Cirkulär 18:16, SKL, Åläggande om gångbanerenhållning m.m. 2018-09-11. 
- Protokollsutdrag Produktionsstyrelsen 2018-08-23, § 7:7, Rapport om systematiskt 
kvalitetsarbete inom utbildningsområdet 2017-2018. 
- Cirkulär 18:34, SKL, Partsgemensamma förtydliganden angående lovskola. 2018-09-24. 
- Agarombuden kallas till extra bolagsstämma i Armadabolagen 2018-10-16. 
- Protokoll, Armada Blåljus fastigheter AB, 2018-09-18. 
- Protokoll, AB Åkers kanal, 2018-09-18. 
- Protokoll, Armada Mellansjö, 2019-09-18. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter, 2018-09-18. 
- Protokoll, Armada Stenhagen, 2018-09-18. 
- Protokoll, Armada Projektfastigheter AB, 2018-09-18. 
- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2018-09-18. 
- Protokoll, Tunadotter AB, 2018-09-18. 
- Protokoll, Sågra Fastighets AB, 2018-09-18. 
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter AB, 2018-09-18. 
- Protokoll, Österåkers Exploaterings fastigheter AB, 2018-09-18. 
- Protokoll, Österåkers Stadsnät AB, 2018-09-18. 
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2018-09-18. 
- Minnesanteckningar Kommunala pensionärsrådet 2018-09-14. 
- Cirkulär 18:35, SKL, Preliminär utjämning för år 2019. 2018-09-28. 
- Inbjudan till Medborgarbudget 2018-12-11. 
- Protokoll, Norrvatten, 2018-09-19. 
- Cirkulär 18:36, SKL, Sänkt premie för TGL-K1 år 2019. 

Postlista vecka 38 och 39/2018 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-10-10 

KS § 10 :7 Dnr. KS 2018/0291 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning, inom 
ansvarsområdet "Arbetsgivarfrågor" 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Komplettera delegationsordningen, i de delar som omfattar delegation till "Personalchef , 
punkterna 9.3, 9.6, 9.9 och punkterna 9.21 - 22 samt 9.36, med följande delegater, i tur och 
ordning, - "Ersättare: Kommundirektör/Stf. Kommundirektör", i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande, daterat 2018-10-09. 

2. Omedelbart justera beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om revidering av delegationsordningen, inom 
ansvarsområdet "Arbetsgivarfrågor", i de delar som omfattar delegation till "Personalchef. 
Med syftet att uppnå en effektiv administration och förvaltning föreslås att gällande 
delegationsordning för "Personalchef kompletteras med följande delegater, i tur och ordning -
"Ersättare: Kommundirektör/Stf. Kommundirektör." 
På punkterna 9.21 — 22 omfattar förslaget till revidering endast komplettering beträffande 
"Stf Kommundirektör. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-10-10, § 8:13. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-10-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Komplettera delegationsordningen, i de delar som omfattar delegation till "Personalchef , 
punkterna 9.3, 9.6, 9.9 och punkterna 9.21 - 22 samt 9.36, med följande delegater, i tur och 
ordning, - "Ersättare: Kommundirektör/Stf. Kommundirektör", i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande, daterat 2018-10-09. 
2. Omedelbart justera beslutet. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer < Utdragsbestyrkande 


