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KS § 6:I

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt

tillhörande handlingar.
'

Ärende som utgår

Ärende sex på dagordningen Genomförande av byggnation av Multi/;all utgår.

Ärende sju på dagordningen Äsäiirajörxkøla utgår.

Övriga frågor

Ann-Chxistiue Furusttand (S) anmäler fråga: Vad får domen från Mark- och

miljödomstolen om Säbyvikens matina för konsekvenser?

Justerandes ilgmlurerW .Amf Urdragsbestyrkmda
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Österåker Sammanuideroll för Kommgfelsen
2020-05-25

KS§ 6:2

Val av justerare samt tid för justering och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furusttand (S) till justerare. Protokollet
, justeras senast torsdag den 28 maj klockan 14.00, kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

Mats Larsson (S) föreslå.: Ann-Chn'stine Furustrand (S) till justerare.

Protokollet föreslås justeras senast torsdag den 28 maj klockan 14.00,

kommunkansliet, Alceahuset.

Information

Justerandes signaluarg
I _3:_

Uut'agsbestyrkznde

(7' (N:

Österåker
:

'

Sammanträdesprotokoll för
Kommägääläfäg

KS 5 6:3 Dnr. KS 2019/0236

Svar på medborgarförslag nr 30/20I 9 - Lekplats på Ljusterö

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslag nr 30/2019 anses besvarat med hänvisning du att samtal förs

mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och 'Amada om att utreda

förutsättningarna för utförande av en allmän lekplats mom skolfasügheten vid

Ljusterö skola samt möjligheten att samordna projektet med projektet Ljusterö

idrottsplats bör beaktas.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 6 september

2019 föreslås att en lekplats på Ljusterö ska iordningställas.

Beslutsunderlag

Mchaela Fletchets (M) otdförandeförslag daterat 2020-04-21.

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2020-05-13, § 5:3.

Samhällsbyggnadsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-21, rev.

2020-05-14.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att

medborgarförslag m: 30/2019 anses besvatat med hänvisning till att samtal förs

mellan Samhällsbyggnadsförvaluüngen och Amanda om att utreda

förutsättningarna för utförande av en allmän lekplats inom skolfastigheten vid

Ljusterö skola samt möjligheten att samordna projektet med projektet Ljusterö

idrottsplats bör beaktas.

Michael Selander (MP) yrkar bifall till medborgaxförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutat enligt Michaela Fletchets

(M) yrkande eller enligt Michael Selanders (MP) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt IVIichaela Fletchers (M) yrkande.

Expedietas
Förslagsställaten

Akt

Justerandes slgmturer vis-Th J! ,J Utdragshutyrkande
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Svar på medborgarförslag nr 34/20 I 9 - En ny eller förbättrad

Skate/Kickbike-arena

Kommunstyrelsens beslut

Anse medborgarförslag m: 34/2019 besvarat med hänvisning till att kostnader

för en besiktning och en eventuell förstudie beaktats i budget 2020.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 9 oktobet 2019

föreslås att den befintliga skatepmken vid sporthallen vidareutvecklas

alternativt att en ny skatepaIk anläggs.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchets (M) otdfötandefötslag daterat 2020-04-21.

Kommunstyrelsens planatbetsutskott har behandlat äxendet 2020-05-1 3, § 5:4.

Samhällsbyggnadsförvaltninch tjänsteutlåtande daterat 2020-04-21, rev.

2020-0544.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandefötslaget innebärande att anse

medborgarförslagm 34/2019 besvarat med hänvisning till att kostnader för en

besiktning och en eventuell förstudie beaktats i budget 2020.

Francisco Contteras (V) yrkar bifall till medborguföxslaget

Propositionsordning

Ordföranden fråga: om Kommunstyrelsen beslutat enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande eller enligt Francisco Conüretas (V) ytkandc och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchets (M) yrkande.

Expedieras

Förslagsställaxen

Akt

justerandes signaturarW W Utdragsbestyrkande

Osteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-05-25

KS§ 6:6 Dnr. KS 2020/00m

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2020 noteras till

protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för pedoden uppgår till -24 652 tkr vilket motsvarar

80 °/o av pedodbudgeten. Utfallsavvikclsen uppgår 1111 6 333 tkr varav 3 198 tkr

återfinns inom samhällsbyggnadsförvalmingcns delat.

Under perioden har 0 tkr redovisats som investeringar.

Kommunstyrelsen redovisar för närvarande en bokslutsprognos 1 800 tkr

bättre budget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-05-1 5.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-05-13, § 5:3.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per

april 2020 noteras till Protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden fråga: om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas
Ekonomidirektör

Conüoller KS
Akt

Justerandes signaturerW 740? Utdragsbestyrkande



.\

Österåke E'

I

Sammnträdespi'ofákoll för Kommuhsfy/relsen
'

2020-0545

»(55 6:7 Dnr. KS 2020/00m

'

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2020 noteras till

protokollet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för pen'oden uppgår till -2 442 tkr vilket

motsvarar 86 °/c av peáodbudgeten. Bokslutspzognosen är att utfallet per den
31 december 2020 uppgår till 300 tkr bättre än budget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvalmings tjänsteutlåtande daterat 2020-05-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-05-13, § 5:4.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens föwalunings

beslutsförslag innebärande att Kommunñülmäktiges ekonomiska uppföljning

per apn'l 2020 noteras till protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden fråga.: om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchets

(M) yrkande och finner att så ät fallet.

Expedietas

Ekonomidirektör

Controller KS
Akt

Justerandessignaturer/W W Utdragsbestyrkande

2020-05-25
Ö^$eråke(\l Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

KS (5 6:8 Dnr, KS 2020/00m

Ösferåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2020

Kommunstyrelsens beslut

Budgetuppföljning för Österåkers kommun pel: apn'l månad 2020 godkänns.

Sammanfattning

I enlighetmed fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska

Kommunstyrelsens förvaltning redovisa bokslutsptognos per 2020-12-31 för

Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämningari
förhållande till budget 2020 görs under året. Fokus ska läggas på en säkrare

prognos och analys, samt uppföljning av åtgärdsplanez för att fortsatt

upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-05-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-05-1 3, § 5:5.

Förslag ti_|| beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att budgetuppföljning för Österåkers kommun per

aptil månad 2020 godkänns.

Propositionsordning

Ordföranden frågat om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

Ekonomidirektöt

Controller KS
Akt

Justerandes“5.13me
146?

Utdragsbestyrkande
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Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Ostefåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

2020-05-25 2020-05-25

KS § 6:9 Dnr. KS 2020/0: [5 Fatta. KS § 6:9

Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Pr°P°Siti°n$°rdning

Österåkers kommun förVaItade stiftelser 20 I 9 Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchexs

(M) yrkande och finner att så än: fallet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna Årsredovisningar för fonder och stiftelser år 2019, i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-08.

2. Notera samtliga föreliggande revisionsberättelse: till protokollet.

3. Notera till protokollet med åberopande av revisorernas uttalanden, att

förvaltaren i samtliga stiftelser, inte har handlat i stu'd med stiftelselagen,

stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Sammanfattning

Österåkers kommun förvaltar tre stiftelser; Syskonenjohanssons fond, Östra

Ryds magasinfond och Social saxnfond.

Süftelsemas tillgångar ä.: placerade iräntefonder. Inga utdelningar har skett

under året.

I bokslutet för 2019 hat kommunen tagit ut en fötvaltningsavgift motsvarande

1200 kr för Syskonen Johanssons fond. Övriga fonder har erhållit en avgift om
800 kr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens mbetsutskott har behandlat ärendet 2020-05-13, § 5:7.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020*05-08.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvalmings

beslutsförslag innebärande

1. Godkänna Årsredovisningar för fonder och stiftelser år 2019, i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-08.

2. Notera samtliga föreliggande revisionsberättelser till protokollet

3. Notera till protokollet med åberopande av revisorernas uttalanden, att

förvaltaren i samtliga stiftelser, inte har handlat i strid med süftelselagen,

süftelsefötordnandet eller åxstedovisnhlgslagcn. Expedietas

Redovisningsenheten

Akt

Fatta.

usterlnde; :i :turer --
"' Utd he kande justemndes signaturen-m Å_ Utdragsbestyrkande

1 g" W ;Lac- "e“ “7“
.. CF
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KS § 6: I 0 Dnr. KS 2020/0020

Avskrivningar fordringar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunens fordran avskn'ves gentemot personerna enligt nedan:

Kundref: 304523/38110 Kapitalbelopp 385 368 kr.

Kundref: 99/128 + 93/90 Kápitalbelopp 167 849 kr.

Kundref: 99/136 Kapitalbclopp 118 342 kr.

Kundref: 30371/304657 Kapitalbelopp 103 231 kr.

Sammanfattning

Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning får Ekonomidirektöt besluta om
21stng upp till 1 pu'sbasbelopp och Kommunstyrelsens arbetsutskott om
11stng upp till 2 Pn'sbasbelopp. 2018 var pdsbasbeloppet 45.500 kr och

2019 är prisbasbeloppet 46.500 kr. Mot bakgrund av gällande

delegationsordning föreslås avskrivnjng av fordringar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-05-13, § 5:8.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-04-29.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall lill arbetsutskottets beslutsfötslag

innebärande att ,

Kommunens fordran avskrives gentemot personerna enligt nedan:

Kundref: 304523/38110 Kapitalbelopp 385 368 kr.

Kundref: 99/128 + 93/90 Kapitalbclopp 167 849 kr.

Kundref: 99/136 Kapitalbelopp 118 342 kr.

Kundref: 30371/304657 Kapitalbelopp 103 231 kr.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchets

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedicras

Redovisningsenhctcn

Akt

Jusnerandu signature“W Y 4? -

Utdngsbestyrkmde
| ..._..._.._

l : (N
bferåker
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SammanträdesProtokoll för Kommunstyrelsen
2020-05-25

KS § 6:I I Dnr. KS 2013/0375

Valärende - Arvodesberedningen

Kommunstyrelsens beslut

1. Endediga Heidi Stapf Ekström (MP) som ledamot i Arvodesbetednjngen.

2. Till ledamot i Axvodesberedningen utse Jonas Jonsson (MP)

Sammanfattning

Valätendc - Arvodcsbcredningen

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) redogör för förslagen avseende ledamöter i

Arvodesbctednihgen.

Propositionsordning

Ordföranden frågat om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mchaela Fletchexs

(M) redogörelse och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

justerandes signaturer.á i
:

Utdngsbastyrkznde
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KS 5 6:12 Dnr. KS 2020/0037

Meddelanden och information vilka anmälas 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 unde:

sammanträdet.

Anmälan av meddelanden och infomation som inkommit till

Kommunstyrelsen under perioden 2020-04-21 - 2020-05-18.

- Protokoll, Norwatten, 2020-04-15.

- Kallelse till bolagsstämma, Stockholmsregions FörsäkringAB 2020x05-07.

2020-04-22.

x Beslut, Förvaltningsrätten i Stockholm, Laglighetsprövning enligt

kommunallagen, Förvalmingsxätten avvisat överklagandet. 2020-04-23.

- Cirkulär 20:21, SKR, Fedeatbetc/Sommatatbete 2020. 2020-04-27.

- Protokoll, Årsstämma Tunadotter AB, 2020-04-28.

- Cirkulär 20:20, SKR, Budgetförutsättningax för ålen 2020-2023. 2020-04-29.

- Cirkulär 20:22, SKR, Överenskonnnelse om partsgemensamma arbeten och

ändn'ngax i BilagaM till Allmänna bestämmelser (AB) ochHÖK 18.

2020-04-30.
- Cirkulär 20:24, SKR, Överenskommelse om Kompetens- och

omställningsavtal, KOM-KR m.m. 2020-04-30.

- Dom, Mark- och miljödomstolen, angående Detaljplan för Säbyvikens

marina, del av fastigheten Rydboholm 2:1, Österåkers kommun. 2020-05-07.

- Protokoll, Stockhohnstegionens Fötsäkn'ng AB, bolagsstämma 2020-05-07.

Postlista V. 17-20/2020.

Expedietas

Akt

Justerandusignatumêg 4r% Utdragsbestyrkande
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S c "d t k ll för KommunstyrelsenQS eråker amman ra espro o o

2020-05-25

KS § 6:I3
7

Dnr. KS 2020/0038

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har till viss del överlålit sin beslutanderätt till utskott1

'

ordförande eller tjänsteman enligt en av Konununstyrelsen antagen

delegationsordning (antagen KS 2019-03-04-, § 3:4, rev. 2020-01-08,§ 1:28).

Dessa beslut skall redovisas till kommmstyrélsen. Redovisningen innebär inte

att kommunstyrelsen får omptöva elle: fastställa delegeringsbeslutcn. Däremot

ståt det Kommunstyrelsen fdtt att återkalla lämnad delegeting.

Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos kommunkansliet samt

hos sekreteraren under sammanträdet. Tiden för överklagande av beslut som

fattats med stöd av delegation böljar löpa ft.o.m. Kommunstyrelsens protokoll -.

från det möte anmälan skedde; har justerats och anslagsbevis är uppsatt på

kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsätenden där tiden

böljar löpa från det datum då sökanden tätt del av beslutet.

Sammanställnipg av anställningsbcslut 2019-01-01 - 2019-12-31.

Sammanställning av delegationsbeslut inom Sandlänsbyggnadsföwalmingen

2020-0440 - 2020-05-06.

Ekonomidixektören per 2020-04-29 i enlighet med Kommunstyrelsens

delegationsordning p. 4.1 beslutat om 48 avskrivningar av fordringar.

Expedietas

Akt

Justenndes signaturer i' “5/5 M Utdmgshestyrkand:
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2020-05-25

KS § 6: l 4 Dnr. KS 2020/0044

Övriga frågor

Ann-Chn'stine Fumstxand (S) frågat vad domen från Matk- och
miljödomstolen om Säbyvikcns malina får för konsekvenser?

Samhällsbyggnad'schef Kent Gullberg svarat:

Österåkers kommunfullmäktige ha: 2016 beslutat anta en detaljplan för

Säbyvikens man'na, del. av fastigheten Rydboholm 2:1. Detaljplanen ha:

överklagats. Matk- och miljödomstolen har nu avslagit och avvisat

överklaganden och yrkanden. Detta innebär att Österåkers kommun
anmgandebeslut från den 19 september 2016 gällande detaljplanen för

Säbyvikens marina fortfarande gäller. Överklagandeüdcn för matk- och
miljödomstolens dom har dock ännu ej löpt ut. Om mark- och
miljödomstolens dom ej ändras av högre instans kommer detaljplanen att träda

i laga kraft och det arbete som påbörjats med en ny detaljplan ej att fullföljas.

Domen kan överklagas till och med den 28 maj 2020.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturerQ“ MZ Utdragsbestyrkande
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