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KS § 7:1

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 10 på dagordningen Svarpå motion nr 1 7 /2020från Mic/mel Sø/ømder WP)
- Förnybar el z' ÖJterâzéers kommun: verkmmbeter utgår.

Revidefing i dagordning

Ärende 5 Godkännande av exploateringmøta/för detaåp/anfb'r Näsärzgen, etapp 7

hanteras som nummer 3 på dagordningen.

Ärende 6 Antagande av detaåp/anjör Näsängen, etapp 7 hanteras som nummer 4 på

dagordningen.

Ärende som tillkommer

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att dagordningen kompletteras med ett nytt

ärende Revidering av de allmänna lokala ordningW'mknfemaför Österåker. Ärendet

blir nummer 27 på dagordningen.

Jusmrandes Signatur”W 6 V
Utdragsbestyrkande
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KS § 7:2

Val av justerare, tid för justering och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Glenn Viklund (8) till justerare. Protokollet justeras
senast måndag 30 maj 2022, klockan 08:45, kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

Michaela Fletcher (M) föreslår Glenn Viklund (8) till justerare. Protokollet
föreslås justeras senast måndag 30 maj 2022, klockan 08:45, kommunkansliet,
Alceahuset.

Information

Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
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KS § 7:3 Dnr. KS 20l2/0 IO7

Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Näsängen,
etapp I

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Exploateringsavtal för Näsängen etapp 1 godkänns.

Särskilt yttrande

Ann-Christine Furustrand (S) och Glenn Viklund (S) lämnar ett särskilt

yttrande.

Socialdemokraternas samlade bedömning är den positiva helhet ,som kommer
att bildas med byggande av Näsängen. Som i framtiden sträcker kommer att

sträcka sig mot Västra Kanalstaden.

Vi menar att jordbruksmarken här mycket Väl kan tas i anspråk för framtida

bostadsbehov. Att samhällsintresset är stort. Genom exploateringen av marken
sker skötseln av strandängar mm. utifrån en plan där kommunen tar ett sådant

ansvar. Den skötseln är viktig. Om nollalternativet (marken stått oberörd)

hade en sådan skötselplan inte funnits. Det hade inneburit att strandängarnas

status med åren försämrats.

Liggande förslag till exploateringsförslag och detaljplan har Väsentligt

förbättrats sedan Mark och Miljööverdomstolen upphävde tidigare detaljplan.

Det nya avtalet reglerar grönytefaktor för varje kvarter, det reglerar specifika

åtgärder för att skydda fåglar, fladdermöss och träd.

Förslaget till detaljplan har förbättrats där bland annat ny bebyggelse och
betydande anläggningar samt nya mötesplatser är placerade utanför

strandskydd. Odling har lyfts fram som kvartersmark istället för allmän plats.

Likaså innebär förslaget ökad yta för skola och förskola.

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

Reservationer

Michael Selander (MP) lämnar en skriftlig reservation.

Jordbruksmark är av nationth intresse och får enligt Miljöbalken endast tas i

anspråk om det behövs för att tillgodose Väsentliga samhällsintressen och detta

behov inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom att annan mark
tas i anspråk.

Såväl forskare och Jordbruksverket (som utvärderat tillämpningen av det

lagstiftade skyddet för hushållning av jordbruksmark) har under senare år

varnat för en utveckling där jordbruksmark exploateras utan de avvägningar

och beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. Markanspråk från exploatörer

Fotts .

Justerandes signaturer
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Forts. KS § 7:3

får inte prioriteras före långsiktiga behov. Vi behöver även i Österåker fatta fler

beslut med perspektiv som sträcker sig betydligt längre än nuvarande

markägares intressen. Det är inte heller förenligt med genuin ekologisk

hållbarhet att som i den nya detaljplanen för Näsängen lyfta fram närheten till

havet eller möjliga upplevelser i en ny stadsdel, samtidigt som flera hektar unik

kulturmark och jordbruksmark förstörs.

Detaljplanen för Näsängen strider mot Miljöbalken och ökar inte möjligheterna

att nå flera lokala och regionala och nationella miljömål. De anspråk på olika

former av s k social och ekonomisk hållbarhet som görs i dokumenten är inte

tillräckliga för att motivera en så omfattande ekologisk påverkan och

permanent omvandling av jordbruksmarken som planen innebär. Det förefaller

sedan mer ön ett decennium bara ha funnits ett alternativ för Näsängen enligt

exploatörer och kommun, och det har varit att bebygga området. Detta har

Miljöpartiet i Österåker kritiserat och Vi har i och med den nya detaljplanen

inte sett några skäl att ompröva Vår bedömning.

Michael Solander (MP)

Roger Johansson (RP) lämnar en skriftlig reservation.

Roslagspartiet anser inte att stadslika torg och gator med 4-5 Våningshus och

hög förtätning motsvarar Vår syn på hur vi bör värna den unika av

roslagsmiljön. Enstaka små odlingslotter finns inlagda i norra delen av

området. Tveksamt om de 6 h t kommer att användas.

Vi anser att det nya säkerhetsläget i Europa och ivår närhet motiverar oss att

behålla även mindre enheter av jordbruksmark.

Vi ser helst en ny plan som utvecklar området till en modern ekoby, där det

gamla området av bostadsbyggnader utvecklas och jordbruksmarken brukas.

Gärna kompletterad med en del djurhållning. Gång och cykelvägar bör

anläggas för att knyta an området i Täljöviken till Västra kanalstaden (Runö
Villa- park).

Vid Vår "dörrknackningsaktivitet" i Täljöviken ñck Vi stort gehör för dessa

idéer. Många boende ser med oro över en "jättearmada" av bostäder i den

vackra lantliga miljön.

Vi är ju inte bundna av några kommunala utfástelser till byggbolagen.

Roger Johansson (RP)

Francisco Contteras (V) lämnar en skriftlig reservation.

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att godkänna exploateringsavtalet

och anta detaljplanen för Näsängen. Planeringen av Näsängen innebär

bebyggelse på delar av värdefull jordbruksmark och påverkar således Viktiga

ekosystemtjänster.

Precis som Naturskyddsföreningen påpekar tar inte planen tillräcklig hänsyn till

behovet av en långsiktig strategi för säker livsmedelsförsörjning genom att göra

sig av med värdefull jordbruksmark.

Forts.

Justerandes signaturerCW QV Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 7:3

Bostadsbyggandet, 1 700 bostäder, är långt fler än vad som var tänkt i

översiktsplanen. Det medför en allvarlig ökning av energianvändningen,

dispens från strandskydd och problem med ökad bih'sm. Allt detta bidrar till

den globala klimatuppvärmningen.

Österåkers Hembygds och fornminnesförening menar att en omfattande

bebyggelsen innebär ett allvarligt och oåterkalleligt ingrepp i en uråldrig och
fornminnesrik kultur och naturmiljö vid Näs gård.

Francisco Contreras (V)

Sammanfattning

Ett nytt förslag till detaljplan för Näsängen etapp 1, har upprättats av

samhällsbyggnadsförvaltningen. Den nya detaljplanen möjliggör bebyggelse av
den första etappen av utbyggnadsområdet för Näsängen. Ett exploateringsavtal

har tagits fram mellan exploatören och Österåkers kommun för att reglera

genomförandet av detaljplanen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11 § 5:7.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-26.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att exploateringsavtal för Näsängen etapp 1 godkänns.

Michael Solander (MP) yrkar avslag på beslutsförslaget.

Roger johansson (RP) yrkar avslag på beslutsförslaget.

Francisco Contreras (V) yrkar avslag på beslutsförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande eller enligt Michael Selanders (MP), Roger Johanssons (RP) och
Francisco Contreras (V) yrkande och ñnner att Kommunstyrelsen beslutar

enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning

Omröstning är begärd och ska verkställas. Den som röstar för Michaela

Fletchers (M) yrkande röstar ja, den som ej vill det röstar nej.

Omröstningen utfallet, enligt bilagt omröstningslista (7:3) ,
med 11 ja-röster,

3 nej-röster innebärande att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela

Fletchers (M) yrkande.

Forts.

Justerandes signaturer QEZÅ âv Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 7:3

Expedieras

Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturer §45 áA/ Utdragsbestyrkande



Omröstningslista

Österåker

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20 I 9 - 2022)
KS 22-05-23 § 7:3

'

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare I N
M Johan Boström - Conny S. X
M Hampe Klein X

\

X

M Christina Funhammar - Kenneth N X

L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X

L Ritva Elg X X

C Isa Wiman X X
KD Arne Ekstrand X X

8 Ann-Christine Furusttand, 2:e Vice ordf. X X

S Glenn Viklund X X
RP Roger Johansson X X
SD Anders Borelid X X
V Francisco Contreras X X

MP Michael Solander X X
M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Conny Söderström X
M Kenneth Netterström X
M Richard Orgård X

C Björn Pålhammar X
KD Mikael Ottosson X
8 Sofia Almgren -

RP Anna-Maria Tipper X

V Goltiz Kamangar -

Resultat 11 3

6%?..... éx/
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KS § 7:4 Dnr. KS 20|2/0 I 07

Antagande av detaljplan för Näsängen, etapp I

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Detaljplan för Näsängen etapp 1 antas.

Särskilt yttrande

Ann-Christine Furusttand (S) och Glenn Viklund (S) lämnar ett särskilt

yttrande.

Socialdemokraternas samlade bedömning är den positiva helhet ,som kommer
att bildas med byggande av Näsängen. Som i framtiden sträcker kommer att

sträcka sig mot Västra Kanalstaden.

Vi menar att jordbruksmarken här mycket Väl kan tas i anspråk för framtida

bostadsbehov. Att samhällsintresset är stort. Genom exploateringen av marken
sker skötseln av strandängar mm. utifrån en plan där kommunen tar ett sådant

ansvar. Den skötseln är Viktig. Om nollalternativet (marken stått oberörd)

hade en sådan skötselplan inte funnits. Det hade inneburit att strandängarnas

status med åren försämrats. .

Liggande förslag till exploateringsförslag och detaljplan har Väsentligt

förbättrats sedan Mark och Miljööverdomstolen upphävde tidigare detaljplan.

Det nya avtalet reglerar grönytefaktor för varje kvarter, det reglerar specifika

åtgärder för att skydda fåglar, fladdermöss och träd.

Förslaget till detaljplan har förbättrats där bland annat ny bebyggelse och

betydande anläggningar samt nya mötesplatser är placerade utanför

strandskydd. Odling har lyfts fram som kvartersmark istället för allmän plats.

Likaså innebär förslaget ökad yta för skola och förskola.

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

Reservationer

Michael Solander (MP) lämnar en skriftlig reservation.

Jordbruksmark är av nationellt intresse och får enligt Miljöbalken endast tas i

anspråk om det behövs för att tillgodose Väsentliga samhällsintressen och detta

behov inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom att annan mark
tas i anspråk.

Såväl forskare och Jordbruksverket (som utvärderat tillämpningen av det

lagstiftade skyddet för hushållning av jordbruksmark) har under senare år

varnat för en utveckling där jordbruksmark exploateras utan de avvägningar

och beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. Markanspråk från exploatörer

får inte prioriteras före långsiktiga behov. Vi behöver även i Österåker fatta fler

beslut med perspektiv som sträcker sig betydligt längre än nuvarande

Fotts.

Justerandes signaturerW Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 7:4

markägares intressen. Det är inte heller förenligt med genuin ekologisk

hållbarhet att som i den nya detaljplanen för Näsängen lyfta fram närheten till

havet eller möjliga upplevelser i en ny stadsdel, samtidigt som flera hektar unik

kulturmark och jordbruksmark förstörs.

Detaljplanen för Näsängen strider mot Miljöbalken och ökar inte möjligheterna

att nå flera lokala och regionala och nationella miljömål. De anspråk på olika

former av s k social och ekonomisk hållbarhet som görs i dokumenten är inte

tillräckliga för att motivera en så omfattande ekologisk påverkan och

permanent omvandling av jordbruksmarken som planen innebär. Det förefaller

sedan mer ön ett decennium bara ha funnits ett alternativ för Näsängen enligt

exploatörer och kommun, och det har varit att bebygga området. Detta har

Miljöpartiet i Österåker kritiserat och Vi har i och med den nya detaljplanen

inte sett några skäl att ompröva Vår bedömning.

Michael Solander (MP)

Roger Johansson (RP) lämnar en skriftlig reservation.

Roslagspartiet anser inte att stadslika torg och gator med 4-5 Våningshus och

hög förtätning motsvarar Vår syn på hur vi bör Värna den unika av

roslagsmiljön. Enstaka små odlingslotter finns inlagda i norra delen av

området. Tveksamt om de ö h t kommer att användas.

Vi anser att det nya säkerhetsläget i Europa och i Vår närhet motiverar oss att

behålla även mindre enheter av jordbruksmark.

Vi ser helst en ny plan som utvecklar området till en modern ekoby, där det

gamla området av bostadsbyggnader utvecklas och jordbruksmarken brukas.

Gärna kompletterad med en del djurhållning. Gång och cykelvägar bör

anläggas för att knyta an området i Täljöviken till Västra kanalstaden (Runö
Villa- park).

Vid Vår "dörrknacknjngsaktivitet" iTäljöViken ñck Vi stort gehör för dessa

idéer. Många boende ser med oro över en "jättearmada" av bostäder i den

vackra lantliga miljön.

Vi är ju inte bundna av några kommunala utfástelser till byggbolagen.

Roger Johansson (RP)

Francisco Centreras (V) lämnar en skriftlig reservation.

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att godkänna exploateringsavtalet

och anta detaljplanen för Näsängen. Planeringen av Näsängen innebär

bebyggelse på delar av värdefull jordbruksmark och påverkar således Viktiga

ekosystemtjänster.

Precis som Naturskyddsföreningen påpekar tar inte planen tillräcklig hänsyn till

behovet av en långsiktig strategi för säker livsmedelsförsörjnjng genom att göra

sig av med värdefull jordbruksmark.

Bostadsbyggandet, 1 700 bostäder, är långt fler än vad som var tänkt i

översiktsplanen. Det medför en allvarlig ökning av energianvändningen,

dispens från strandskydd och problem med ökad bilism. Allt detta bidrar till

den globala klimatuppvärrnningen.

Forts.

Justerandes signaturer
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Österåkers Hembygds och fornminnesförening menar att en omfattande

bebyggelsen innebär ett allvarligt och oåterkalleligt ingrepp i en uråldrig och

fornminnesrik kultur och naturmiljö vid Näs gård.

Francisco Contreras (V)

Sammanfattning

Ett nytt förslag till detaljplan för Näsängen etapp 1 har tagits fram. Syftet med
planen är att ge möjligheter till en hållbar stadsutveckling med bostäder, lokala

verksamheter och service. Förslaget innehåller ca 1 700 bostäder och lokaler

som en funktionsblandad stadsdel med småstadskaraktär, med hus kring

allmänna gator och torg. Här ingår även en skola, tre förskolor, en idrottsplats

och tre vårdboenden. För att nå en hög grad av hållbarhet krävs det en relativt

hög täthet som kan ge underlag för lokal service och god kollektivtrafik.

Det finns goda förutsättningar för gång och cykeltrañk samt mötesplatser med
upplevelse av vattenkontakt. Beñntliga höga naturvärden och ekologiska

samband bibehålls och utvecklas. Detaljplanen omfattar ca 60 hektar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11 § 5:8.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-10.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att detaljplan för Näsängen, etapp 1, antas.

Michael Solander (MP) yrkar avslag till beslutsförslaget.

Roger Johansson (RP) yrkar avslag på beslutsförslaget.

Francisco Contreras (V) yrkar avslag på beslutsförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers
'

(M) yrkande eller enligt Michael Solanders (IVIP), Roger Johanssons (SP) och
Francisco Contreras (V yrkande och finner Kommunstyrelsen beslutar enligt

Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning

Omröstning är begärd och ska verkställas. Den som röstar eriligt Michaela

Fletchers yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstning utfaller, enligt bilagd omröstningslista (7:4), med 11 ja-röster,

3 nej -röster innebärande att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela

Fletchers (M) yrkande.

Forts .

Justerandes signaturerM Q' / \ / Utdragsbestyrkande
...ua-v" J" '



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

Forts. KS § 7:4

Expedieras

Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsförvaltningen

1
I

Justerandes signaturérá

2022-05-23

Utdragsbestyrkande



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20 I 9 - 2022)
KS 22-05-23 § 7:4

Patti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare I N A
M Johan Boström - Conny S. X
M Hampe Klein X X
M Christina Funhammar - Kenneth N X
L Mathias Lindow, 1:e vice ordf. X X
L Ritva Elg X X
C Isa Wiman X X
KD Arne Ekstrand X X
8 Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X X
S Glenn Viklund X X
RP Roger Johansson X X
SD Anders Borelid X X
V Francisco Contreras X X
MP Michael Selander X X
M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Conny Söderström X
M Kenneth Netterström X
M Richard Orgård X
C Björn Pålhammar X
KD Mikael Ottosson X
8 Soña Almgren -

RP Anna-Maria Tipper X
V Golriz Kamangar -

Resultat 11 3
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
;nu S era er 2022-05-23

KS § 7:5 Dnr. KS 20I7/0258

Antagande av tematiskt tillägg till översiktsplan för kust och

skärgård

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anta det tematiska tillägget för kust och skärgård

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltrüngen har i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg till

översiktsplanen för kust och skärgård. Tidig dialog hölls i ett inledande skede

av processen. Ett första förslag till tematiskt tillägg var ute på samråd i början

av 2021. Förslaget reviderades därefter och var ute på granskning i början av

2022. Efter granskning har mindre revideringar gjorts och antagandehandlingar

fárdigställts. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det tematiska tillägget

kan antas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11 § 5:4.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-26.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att anta det tematiska tillägget för kust och skärgård.

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

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

Kommunfullmäktige

Akt

justerandes signaturerM_:WN Utdragsbestyrkande



Lç Österåke r' Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-05-23

KS § 7:6 Dnr. KS 2022/OI 25

Riktlinjer för miljöbidrag och tillgänglighetsbidrag 2022

Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna riktlinjerna för tillgänglighetsbidrag 2022.

2. Godkänna riktlinjerna för miljöbidrag 2022.

3. Dela anslaget lika mellan miljöbidraget och tillgänglighetsbidraget (125 000
kr för respektive bidxag) men med flexibilitet att omfördelnjng kan ske mellan

bidragsposterna.

Sammanfattning

I budget 2022 har avsatts sammanlagt 250000 kr för tillgänglighetsbidrag och
miljöbidxag för föreningar och organisationer. Temat för bidragen föreslås

fortsatt vara Agenda 2030.

Syftet med tillgänglighetsbidraget är att stötta och uppmärksamma föreningar

och organisationer som vill genomföra aktiviteter, åtgärder eller andra

satsningar som bidrar till en mer tillgänglighetsanpassad kommun som är till

för alla oavsett funktionshinder.

Syftet med milj öbidraget är att stötta och uppmärksamma föreningar och
organisationer som Vill genomföra aktiviteter, åtgärder eller andra satsningar

som bidrar till en god miljö och hållbar utveckling.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11 § 5:6.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-03.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att

1. Godkänna riktlinjerna för tillgänglighetsbidrag 2022.

2. Godkänna riktlinjerna för miljöbidrag 2022.

3. Dela anslaget lika mellan miljöbidraget och dllgänglighetsbidraget (125 000
kr för respektive bidrag) men med flexibilitet att omfördelning kan ske mellan

bidragspostema.

Fotts.

Justerandes signaturer

1
[1' 2 @d Utdragsbestyrkande



österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-05-23

Forts. KS § 7:6

Propositionsordning

Ordförande frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes Sigrlaturer 7 < 0 / Utdragsbestyrkande

4;
'
- ___,._.....---.

V_ .



LL”, Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-05-23

KS § 7:7 Dnr. KS 2022/0I29

Antagande av skötselplan för Täljövikens stränder och vatten

Kommunstyrelsen beslutar

Anta föreslagen skötselplan för Täljövikens stränder och vatten under Villkor

att detaljplan för Näsängen etapp 1 vinner laga kraft. Skötselplanen inkluderar

området vid stadsdelen Täljöviken och ersätter vid ett antagande den befintliga

skötselplanen inom detaljplan Täljöviken.

Sammanfattning

I samband med utvecklingen av ny bebyggelse på Täljöhalvön, inleddes också

ett arbete med att ta tillvara och utveckla naturvärden och friluftslivskvaliteter

vid Täljöviken. Syftet har dels varit att utveckla områdets attraktivitet för

kommunens invånare, men också att kompensera bebyggelsens påverkan på

ekologi och friluftsvärden. Vissa av åtgärderna syftar därför till att säkerställa

genomförandet av skyddsåtgärder för lagskyddade arter, medan andra utvecklar

tillgängligheten för människor med bl.a. spänger och stigar. En återupptagen

hävd av strandängarna gynnar människors utblickar över Viken, men
återuppväcker också den kulturhistoriska landskapstypen och biologiska Värden

för fiskar, fåglar, flora och insektsh'v.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11 § 5:9.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-27

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar enligt planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att anta föreslagen skötselplan för Täljövikens stränder och vatten

under Villkor att detaljplan för Näsängen etapp 1 vinner laga kraft.

Skötselplanen inkluderar området vid stadsdelen Täljöviken och ersätter Vid ett

antagande den befintliga skötselplanen inom detaljplan Täljöviken.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturerW á/ Utdragsbestyrkande



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-05-23

KS § 7:8 Dnr. KS 2022/0097

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för hamnar i

Österåkers kommun

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna föreslagna lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för de hamnar
som ägs eller drivs av kommunen.

Sammanfattning

Österåkers kommun har idag några få hamnar som sköts av kommunen,
antingen på egen mark eller på arrenderad mark. Kommunen har även hamn i

Åkers Kanal som sköts av Tuna Hamn AB samt en utarrenderad hamn som
drivs av Trälhavets Båtklubb. Hamnarna är idag helt oreglerade och
uppläggning av båtar och fartyg vid olika kajer och bryggor sker utan att några

åtgärder från kommunen kan vidtas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11, § 5:10.

Samhällsbyggnadsförvalttüngens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-03.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar enligt planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att godkänna föreslagna lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter

för de hamnar som ägs eller drivs av kommunen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

Kommunfullmäktige

Tekniska nämnden
Akt

Justerandes signaturer ;\@_H.Q/ Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-05-23

KS § 7:9 Dnr. KS 2022/0098

Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023

(T23)

Kommunstyrelsen beslutar

Godkänna remissvar till Trañkförvaltnjngen angående förslag till

trañkförändringar i SL-trañken och Waxholmsbolagets trafik.

Särskilt yttrande

Roger Johansson (RP) lämnar ett särskilt yttrande

Roslagspartiet ser behov av bättre tvärkommunikationer inom kommunen. Det

byggs mycketi Österåker och kollektivtrafiken behöver förbättras från/ till

dessa områden för att göra Österåker mer attraktivt att leva i samt för att

bevara miljön. Nybyggnationerna har dessutom alldeles för få parkeringsplatser

per bostad Vilket gör det extra viktigt att satsa på bättre tvärkomrnunikationer

samt även på bättre kvälls- och helg förbindelser. Mindre matarbussar (el-

bussar) till Roslagsbanan/ till snabbussar samt även mindre el-bussar som
trafikerar Ljusterö för att öka möjligheten till bra kommunikationer för

skolbarnen och förbättra åretruntboendet på Ljusterö. Ljusterö är ca 20% av

Österåkerslandareal.

Därutöver ser Vi ett stort behov av kollektivtrafik från Åkersberga till Arlanda.

Roger Johansson (RP)

Sammanfattning

Österåkers kommun har fått en remiss från Region Stockholms

Trañkförvaltning angående de trañkförändringar som föreslås för år 2023

(trañkstart december 2022). De föreslagna ttañkförändringarna som berör

Österåker är främst utökning av trafiken på Roslagsbanan på söndagar och en

avkortning av direktbusslinjerna till att vända vid Tekniska högskolan.

Kommunen har sammanställt synpunkterna i ett skriftligt remissvar (bilaga 1).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11, § 5:11.
.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-03.

Forts.

Justerandes signaturerW @/ Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för
Kommägääräfäg

Forts. KS § 7:9

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar enligt planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att godkänna remissvar till Trañkförvaltningen angående förslag

till trañkförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturer

"
-

Utdragsbestyrkande

*Kåmå : 2 V



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-05-23

KS § 7:IO Dnr. KS 202I/0I57

Svar på motion nr I9/202I från Lars Frid (S)
- Namn på särskilt

boende på Ljusterö

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Avslå motion nr 19/2021 med hänvisning till bakgrunden rörande

delegationsbeslutet i bilaga 2 - samt utlåtande från Namnberedningen i bilaga 1

- att namnet Görjansängen är bättre av känslighetsskäl och har mer positiva

associationer kopplat till sig.

Sammanfattning

En moü'on har inkommit från Lars Fn'd
(S) om att ändra namn på det nya

särskilda boendet på Ljusterö, från redan beslutade namnet Görjansängen till

Ljusterö särskilt boende. Motionären anser att det finns risk för en

sammanblandning med Görjansgården och att namnet Ljusterö särskilt

boende, Visar tydligt på den geograñska placeringen samt verksamhetens

innehåll. Namnberedningen anser att man i första hand ska använda en

belägenhetsadress, och att namnsättning ska ske så att det inte uppfattas som
ett institutionsnamn, då det är människors bostäder det handlar om.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-05-16

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11 § 5:13.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2022-03-23

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå

motion nr 19/2021 med hänvisning till bakgrunden rörande

delegationsbeslutet i bilaga 2 - samt utlåtande från Namnberedningen i bilaga 1

- att namnet Görjansängen är bättre av känslighetsskäl och har mer positiva

associationer kopplat till sig.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen.

Forts.

/
Justerandes signaturer

§lä @/ Utdragsbestyrkande



Österåke r' Sammanträdesprotokoll för
Kommägäärâslââg

Forts. KS § 7:10

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M)
yrkande röstar ja, den som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar

nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista (7:10) med 7 ja-röster
,

3 nej-röster och 4 avstår.

Expedietas

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturerW gu Utdragsbestyrkande



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20I9 - 2022)
KS 22-05-23 § 7:10

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A
M Johan Boström - Conny 8. X
M Hampe Klein X X
M Christina Funhammar - Kenneth N X
L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X
L Ritva Elg X X
C Isa Wiman X X
KD Arne Ekstrand X X
8 Ann-Christine Furustrand, 2:e Vice ordf. X X
8 Glenn Viklund X X
RP Roger Johansson X X .

SD Anders Borelid X X
V Francisco Contreras X X
MP Michael Selander X X
M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Conny Söderström X
M Kenneth Netterström X
M Richard Orgård X
C Björn Pålhammar X
KD Mikael Ottosson X

›

S Soña Almgren -

RP Anna-Maria Tipper X
V Golriz Kamangar -

Resultat 7 3 4



;13% Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-05-23

KS § 7:| | Dnr. KS 2022/0066

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2022

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsens månadsuppföljnjng per april noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 32,4 mnkr Vilket motsvarar

91 % av periodbudgeten. Avvikelsen mot periodens budget är ett överskott om
3,1 mnkr varav 5,4 mnkr i överskott återfinns på KSF samt ett underskott om
2,3 mnkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvalttüngens delar.

Kommunstyrelsen redovisar för närvarande en sammantagen bokslutsprognos

utan avvikelse mot budget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-05-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11, § 5:3

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar enligt Kommunstyrelsens förvaltnings

tjänsteutlåtande, innebärande att Kommunstyrelsens månadsuppföljnjng per

april noteras till protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Ekonomiavdelningen

Akt

Justerandes signaturer
d'

,

Utdragsbestyrkande



“AL/4% Österåker Sammanträdesprotokoll för
Kommägätåtâslfäg

KS § 7:12 Dnr. KS 2022/0066

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2022

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunfullmäktiges månadsuppföljning per april noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till 2,3 mnkr vilket

motsvarar 82 °/o av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den
31 december 2022 inte Visar någon avvikelse mot budget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-05-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11, § 5:4.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

tjänsteutlåtande innebärande att Kommunfullmäktiges månadsuppföljning per

april noteras till protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

Ekonomiavdelningen

Akt

Utdragsbestyrkandejusterandes signaturerw V



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-05-23

KS § 7: I 3 Dnr. KS 2022/0066

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2022

Kommunstyrelsen beslutar

Godkänna månadsuppföljningen för Österåkers kommun april månad 2022.

Sammanfattning

I kommunens ekonomiska uppföljning per april 2022 redogörs för situationen

i Ukraina, konjunkturläget, arbetsmarknad och befolkningsutvecklingen.

Resultatet för perioden är cirka 97 mnkr (exklusive marknadsvärdering av

placeringar) och prognostiserat balanskravsresultat för året per mars månad
uppgår till 75 mnkr (exklusive gatukostnadsersättningar).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-05-18

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar enligt Kommunstyrelsens förvaltnings

tjänsteutlåtande innebärande att godkänna månadsuppföljningen för

Österåkers kommun april månad 2022.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Ekonomiavdelningen

Akt

_,›-=

Justerandes signaturerQ éZV Utdragsbestyrkande



AL; Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-05-23

KS § 7:|4 Dnr. KS 2022/0I2I

Direktiv och anvisningar för verksamhetsplan 2023-2025 och
budget 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Direktiv och anvisningar för 2023 - 2025 godkänns

2. Preliminära ramar avseende drift och investering för Kommunstyrelsen
och nämnder fastställs

3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med
förslag till verksamhetsplan 2023-2025 och budget 2023

Särskilt yttrande

Ann-Christine Furusttand (S) och Glenn Viklund (S) lämnar ett särskilt

yttrande

Då samtliga handlingar skickats ut samma dag precis minuter före

kommunstyrelsen gör att Vi inte haft en chans att ta del av innehållet. Detta

senfárdiga förfarande bryter helt mot den tid då ledamöterna skall få

handlingarna, Vilket Vi inte kan acceptera. Beslutsfattande skall ske på samma
Villkor även för oppositionen. Våra möjligheter att ta del av handlingarna före

sammanträdet borde vara självklarheter. Här vill vi poängtera vikten av att

Österåker bättre sköter beredningen till kommunstyrelsen.

Detta gör att Vi inte kan göra annat än att protestera. Det återstår för oss att

efteråt läsa samtliga handlingar och ta med det i Vårt kommande budgetarbete

med eget budgetförslag. Vi står alltså inte bakom det som eventuth kan

anföras i dokumenten och kan därför inte reagera på innehållet.

Ann-Christine Furustrand (S) och Glenn Viklund (8)

Roger Johansson (RP) ansluter sig till Ann-Christine Furustrand (S) och Glenn
Viklunds (S) särskilda yttrande.

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag

till verksamhetsplan 2023-2025 och budget 2023. Förutom direktiv och

anvisningar ges nämnderna preliminära ramar avseende drift och investeringar

2023.

Forts.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåke r' Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-05-23

Forts. KS § 7:14

Budgetförslaget för 2023 är upprättat enligt kommunens finansiella mål.

Nämndernas preliminära nettokostnader beräknas till 2 544 mnkr.

Nämndernas nettokostnadsram har ökat med 111 mnkr jämfört med budget

2022. I nämndernas preliminära utgiftstak för 2023 ingår volymkompensation,

inklusive multiarenan, med 49 mnkr, generell indexuppräkning med 2,9

procent, motsvarande 73 mnkr, samt generell effektivisering för icke

pengrelaterad verksamhet med 0,5 procent, motsvarande 2,5 mnkr.

Nämndernas preliminära investeringsbudget för 2022 beräknas till 110 mnkr
(netto). Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på 16:90, således en

oförändrad skattesats jämfört med 2022.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-05-20

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar enligt Kommunstyrelsens förvaltnings

tjänsteutlåtande innebärande att

1. Direktiv och anvisningar för 2023 - 2025 godkänns

2. Preliminära ramar avseende drift och investering för Kommunstyrelsen
och nämnder fastställs

3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med
förslag till verksamhetsplan 2023-2025 och budget 2023

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Ekonomiavdelningen

Akt

justerandes signaturer ÅK 6 “a /
Utdragsbestyrkande
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KS § 7: I 5 Dnr KS 2022/OI20

Årsredovisning samt revisionsberättelse avseende av Österåkers

kommun förvaltad stiftelse 202I

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna årsredovisning för Syskonen August och Viktoria Johanssons

fond år 2021, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-

26.

2. Notera föreliggande revisionsberättelse till protokollet.

3. Notera till protokollet med åberopande av revisorns uttalande, att

förvaltaren i stiftelsen, inte har handlat i strid med stiftelselagen,

stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisning för den av

kommunen förvaltad stiftelse avseende år 2021.

Tülgångarna i stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond är

placerade ivärdepapper med hjälp av kommunens upphandlade leverantör av

kapitalförvaltningstjänster.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11, § 5:7.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-04-26.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att

1. Godkänna årsredovisning för Syskonen August och Viktoria Johanssons

fond år 2021, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-

26.

2. Notera föreliggande revisionsberättelse till protokollet.

3. Notera till protokollet med åberopande av revisorns uttalande, att

förvaltaren i stiftelsen, inte har handlat i strid med stiftelselagen,

stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Forts.

Justerandes signaturerQ 2
l

;5

/ Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och fmner att så är fallet.

Expedieras

Ekonomiavdelningen

Akt

U7
Justerandes signaturer

gå 85 Utdragsbestyrkande
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KS § 7:I6 Dnr KS 202I/0069

Svar på motion nr 5/202I av Anders Borelid (SD)- Politisk

påverkan vid vallokal

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Avslå motion nummer 5/2021 med hänvisning till att politiska företrädare 1

Österåkers kommun av tradition delar ut valsedlar vid röstmottagningsställe,

att Vallagen ej förbjuder utdelning av valsedlar utanför vallokalerna, samt att

Val och demokratinämnden fattat beslut om förhållrdngsregler som tillåter

partiföreträdare dela ut valsedlar utanför röstmottagningsställe 22-04-07, VDN
§ 2:9

Sammanfattning

I en motion väckt 1 Kommunfullmäktige föreslår motionären att all politisk

påverkan och propaganda 1 anslutning till vallokaler ska vara förbjudet.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-05-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11, § 5:8.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-04-26.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar på ordförandeförslaget innebärande att avslå

motion nummer 5/2021 med hänvisning till att politiska foretradare 1

Österåkers kommun av tradition delar ut valsedlar vid röstmottagningsställe,

att Vallagen ej förbjuder utdelning av valsedlar utanför vallokalerna, samt att

Val och demokratinämnden fattat beslut om förhållningsregler som tillåter

parüföreträdare dela ut valsedlar utanför röstmottagningsställe 22-04-07, VDN
§ 2:9.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Kommunfullmäktige
Akt

Justerandes signaturer M57 @/ Utdragsbestyrkande
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KS § 7:I7 Dnr KS 2022/0080

Sammanhållen, effektiv och digital ärendehantering - gallring av

pappershandlingar i Kommunstyrelsens diarium

Kommunstyrelsens beslut

1. Allmänna handlingar i pappersform som har skannats och diarieförts i

Kommunstyrelsens diarium ska gallras efter inaktualitet,

2. Pappershandlingar som på grund av lagkrav eller kommunens
ställningstagande måste bevaras i original undantas från beslutet om gallring

efter Skanning,

3. Beslutet gäller retroaktivt från och med 2022-01-01 i Kommunstyrelsens
diarium, för närvarande dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360,

4. Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att, för sin del och i likhet med
detta ärende, fatta motsvarande beslut om digitalisering av allmänna handlingar

och ärendeakter.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade nyligen beslut, dels genom att 2022-03-07 § 2:7

anta styrdokumentet Strategi för verksamhetsutvecklingi Österåkers kommun,
dels genom att 2022-03-07 § 2:6 fatta beslut om Miljö- och klimatprogram

2030.

Kommunfullmäktiges beslut föranleder Kommunstyrelsens förvaltning att i

detta ärende, till Kommunstyrelsen framlägga förslag, som innebär att

Österåkers kommun tar ytterligare steg med syftet att förverkliga kommunens
ambition om att vara en modern e-förvaltning, Vilket i förlängningen även

innebär en mer hållbar samt kostnadseffektiv hantering av allmänna

handlingar.

Förslaget innebär bland annat att handlingar som tillhör ett ärende, som
inkommer eller upprättas - med några få undantag - kommer att hanteras

endast i digital form. Som en direkt följd härav upphör förekomsten av

pappersakter. Det innebär att de pappershandlingar som förekommer ska

skannas till digital form (ersättningsskannas), därefter diarieföras för att

slutligen galLtas (förstöras).

I enlighet med Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun (ÖFS
2019:1) § 8 krävs att Kommunstyrelsen fattar beslut om att tillåta gallring av de

pappershandlingar som skannas in i digital form.

Forts.

Justerandes signaturerWw Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11, § 5:9.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-04-05.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att

1. Allmänna handlingar i pappersform som har skannats och diarieförts i

Kommunstyrelsens diarium ska galhras efter inaktualitet,

2. Pappershandlingar som på grund av lagkrav eller kommunens
ställningstagande måste bevaras i original undantas från beslutet om gallring

efter Skanning,

3. Beslutet gäller retroaktivt från och med 2022-01-01 i Kommunstyrelsens

diarium, för närvarande dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360,

4. Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att, för sin del och i likhet med
detta ärende, fatta motsvarande beslut om digitalisering av allmänna handlingar

och ärendeakter.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Samtliga nämnder
Akt
Kommunarkivet

Justerandes signaturerM. @/ Utdragsbestyrkande
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KS § 7: I8 Dnr KS 2020/024I

Svar på motion nr 25/2020 av Anders Borelid (SD) - Motion om
kommunal upphandling

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 25/2020 besvarad med hänvisning till att inga ytterligare

åtgärder behöver vidtas då tillräckligt god upphandlingskompetens finns inom
upphandlings- och inköpsenheten och att en rättssäker upphandlingsprocess

därmed kan säkerställas.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2020-12-04, § 8:14 föreslår

motionären att alla upphandlingar inom Österåkers kommun som överstiger

ett belopp av 100 tkr ska göras av oberoende professionella upphandlare med
hjälp av kommunens tjänstemän. Denna tjänst föreslås köpas in av kommunen.
Upphandlingen ska sedan presenteras i berörda nämnd där sedan beslut tas.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-05-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11, § 5:10.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-03-14.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar på ordförandeförslaget innebärande att anse

motion nr 25 /2020 besvarad med hänvisning till att inga ytterligare åtgärder

behöver vidtas då tillräckligt god upphandlingskompetens finns inom
upphandlings- och inköpsenheten och att en rättssäker upphandlingsprocess

därmed kan säkerställas.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Ekonomiavdelningen

Akt

Justerandes signaturer

ä ä Q/I Utdragsbestyrkande
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KS § 7: I9 - Dnr KS 202I/0258

Arvoden och ersättningar till Val- och demokratinämnden i

samband med det allmänna valet 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Val- och demokratinämndens ledamöter/ersättare som tjänstgör vid den

ambulerande röst-.mottagningen erhåller arvode motsvarande sammanträdestid

överstigande 1 h.

2. Närvarande val- och demokratinämndsledamot/ersättare ersätts på valdagen

fram till kl. 24.00 med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h.

Därefter ersätts' närvarande val- och demokratinämndsledamot/ ersättare med
ytterligare sammanträdes tid överstigande 1 h.

3. Val- och demokratinämndsledamot/ersättare som på måndagen efter

valdagen biträder Vid leverans av valsedlarna till Länsstyrelsen ersätts med
motsvarande sammanträdestid understigande 1 h.

4. Val- och demokratinämndsledamot/ ersättare som tjänstgör i samband med
den preliminära rösttäkningen (den s.k. onsdagsräkningen) ersätts med
motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h.

5. I det fall den preliminära rösträkningen (den s.k. onsdagsräkningen)

fortsätter på torsdagen ersätts tjänstgörande val- och

demokratinämndsledamot/ ersättare med motsvarande sammanträdes tid

överstigande 1 h.

6. Val- och demokratinämndsledamot/ersättare som biträder vid leverans av

valsedlarna till Länsstyrelsen på onsdagen, och vid ett eventuth behov på

torsdagen, ersätts med motsvarande sammanträdestid understigande 1 h.

7. Reseersättning erhålls endast om avståndet från den förtroendevaldes fasta

bostad till vallokal är minst 6 km.

8. Val- och demokratinämndsledamot/ersättare som deltar på utbildning inför

det allmänna valet 2022 ersätts med motsvarande sammanträdestid

överstigande 1 h.

9. Finansieringen för det allmänna valet 2022 sker inom Val- och

demokratinnämndens ram.

Forts.

Justerandes signaturer K, Utdragsbestyrkande

5/2 ..
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Sammanfattning

Kommunkansliet har inför det allmänna valet 2022 arbetat fram en modell till

arvoden och ersättningar för ledamöter och ersättare i Val- och

demokratinämnden. Modellen är beräknad utifrån de arvodesm'våer som
förekommer i nu gällande Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till

Österåker kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier

representerade i fullmäktige. Kommunstyrelsen beredde ärendet på

sammanträde 202140-25 i § 12:33 inför beslut i Kommunfullmäktige. Ärendet

togs ej upp på fullmäktiges dagordning. Ärendet bereds nu om Via

Personalberedningen inför beslut i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-10-11 rev. 2022-

04-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11, § 5:11.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar på Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag

innebärande att

1. Val- och demokratinämndens ledamöter/ersättare som tjänstgör vid den

ambulerande röstmottagningen erhåller arvode motsvarande sammanträdestid

överstigande 1 h.

2. Närvarande val- och demokratinämndsledamot/ersättare ersätts på valdagen

fram till kl. 24.00 med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h.

Därefter ersätts närvarande val- och demokratinämndsledamot/ ersättare med
ytterligare sammanträdes tid överstigande 1 h.

3. Val- och demokratinämndsledamot/ersättare som på måndagen efter

valdagen biträder Vid leverans av valsedlarna till Länsstyrelsen ersätts med
motsvarande sammanträdestid understigande 1 h.

4. Val- och demokratinämndsledamot/ersättare som tjänstgör i samband med
den preliminära rösträkningen (den s.k. onsdagsräkningen) ersätts med
motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h.

5. I det fall den preliminära rösträkningen (den s.k. onsdagsräkningen)

fortsätter på torsdagen ersätts tjänstgörande val- och

demokratinämndsledamot/ ersättare med motsvarande sammanträdes tid

överstigande 1 h.

6. Val- och demokratinämndsledamot/ersättare som biträder vid leverans av

valsedlama till Länsstyrelsen på onsdagen, och vid ett eventuellt behov på

torsdagen, ersätts med motsvarande satnmanträdestid understigande 1 h.

Forts.

justerandes signaturer
Sk

'gå å é {\ / Utdragsbestyrkande
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7. Reseersättning erhålls endast om avståndet från den förtroendevaldes fasta

bostad till vallokal är minst 6 km.

8. Val- och demokratinämndsledamot/ ersättare som deltar på utbildning inför

det allmänna valet 2022 ersätts med motsvarande sammanträdestid

överstigande 1 h.

9. Finansieringen för det allmänna valet 2022 sker inom Val- och
demokratinnämndens ram.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedietas
Val- och demokratinämnden, -

Personalenheten

2
justerandes signaturer

g !5 av Utdragsbestyrkande
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KS § 7:20 Dnr KS 202|IOI6|

Svar på motionnr 2I/202I av Anders Borelid (SD) - Sjöbodar

för uthyrning vid kanalen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Bifalla motion nr 21/2021 om att undersöka kostnader och möjligheter för

att köpa in Sjöbodar för uthyrning.

2. Uppdra till förvaltningen att undersöka kostnader, möjlig organisation för

uthyrning och lämpliga placeringar.

3. Uppdraget ska återredovisas till Kommunstyrelsen senast 2022-12-31.

Sammanfattning

I en motion som väckts i Kommunfullmäktige föreslår motionären att

Österåkers kommun ska undersöka kostnader och möjligheter för att köpa in

Sjöbodar för uthyrning.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-05-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11, § 5:12.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-04-24.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar på ordförandeförslaget innebärande att

1. Bifalla motion nr 21/2021 om att undersöka kostnader och möjligheter för

att köpa in Sjöbodar för uthyrning.

2. Uppdra till förvaltningen att undersöka kostnader, möjlig organisation för

uthyrning och lämpliga placeringar.

3. Uppdraget ska återredovisas till Kommunstyrelsen senast 2022-12-31.

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

Forts.

Justerandes signaturer

g gg @/ Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturerW C

.

A I Utdragsbestyrkande
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KS § 7:2I Dnr KS 2022/0I |3

Sponsring av Åkersberga IBF Ackers Dam

Kommunstyrelsens beslut

1. Tillstyrka sponsring av Åkersberga IBF Ackers Dam för att stötta

avancemanget till SSL till ett belopp av 100 000 kronor.

2. Sponsringen finansieras inom konnnunstyrelsens budgetram 2022.

3. Uppdra åt förvaltningen att skriva ett sponsringsavtal för den aktuella

perioden mellan Österåkers kommun och Åkersberga IBF Ackers Dam.

Sammanfattning

Åkersberga Innebandyförenings damlag blev den 6 april klara för spel i den
högsta serien i Sverige. Det är unikt att Österåker har ett representationslag i

den högsta serien.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11, § 5:13.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-04-24.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar på arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att

1. Tillstyrka sponsring av Åkersberga IBF Ackers Dam för att stötta

avancemanget till SSL till ett belopp av 100 000 kronor.

2. Sponsringen finansieras inom kommunstyrelsens budgetram 2022.

3. Uppdra åt förvaltningen att skriva ett sponsringsavtal för den aktuella

perioden mellan Österåkers kommun och Åkersberga IBF Ackers Dam.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras
Kultur- och fritidsförvaltningen

Åkersberga IBF Ackers Dam

justerandes signaturerg gi <
A / Utdragsbestyrkande
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KS § 7:22 Dnr. KS 202l/0I52

Svar på medborgarförslag nr I3/202I - Föräldrautbildning ABC
Alla Barn i Centrum

Kommunstyrelsens beslut

Anse medborgarförslag nr 13/2021 besvarat med hänvisning till att den

föreslagna föräldrautbildningen ABC redan erbjuds föräldrar i Österåkers

kommun.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2021-05-24, § 4:19, föreslås

att Föräldxautbildningen ABC erbjuds alla föräldrar med barn inom lämplig

ålder för denna utbildning.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-05-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11, § 5:14.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande datérat 2022-04-21

Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde 2021-09-23, § 8:16.

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-08.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar på ordförandeförslaget innebärande att anse

medborgarförslag nr 13/2021 besvarat med hänvisning till att den föreslagna

föräldrautbildningen ABC redan erbjuds föräldrari Österåkers kommun.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Förslagsställaren

Socialnämnden

Akt

Justerandes signaturer "
Utdragsbes rkande\ '5)'
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KS § 7:23 Dnr KS 2022/0 I 33

Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot
förtroendevalda i Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Anta riktlinjer för att förebygga och hantera otillåten påverkan mot
förtroendevalda i Österåkers kommun.

Sammanfattning

En grundläggande princip i det demokratiska samhället är att de beslut som
fattas har beslutats i demokratisk ordning i nämnder och styrelser eller av

tjänstemän utifrån demokratiskt fastställda delegationsförtecknjngar. Den
demokratiska ordningen vilar ytterst på att gällande lagstiftning följs och att

myndighetsföreskrifter respekteras av alla som berörs. Otillåten påverkan mot
förtroendevalda är därför att anse som ett demokrau'brott.

Förtroendevalda omfattas inte på samma sätt av arbetsmiljölagstiftnhugen som
reglerar arbetsgivarens ansvar och skyldigheter mot arbetstagare. Det beror på
att förtroendevalda verkar i ett förtroendeuppdrag och därmed inte heller

omfattas av tjänstemannaskyddet. Vem som ansvarar för förebyggande

säkerhetsåtgärder och de åtgärder som kan behöva vidtas om något allvarligt

inträffar kan därför vara svårt att avgöra.

Syftet med riktlinjerna och arbetet mot otillåten påverkan mot förtroendevalda

är att skapa en tydlighet i ansvar och fastställa gemensamt förhållningssätt för

att på så sätt förebygga och hantera otillåten påverkan mot förtroendevalda.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05- 11, § 5: 15.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-05-04.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M') yrkar enligt Kommunstyrelsens förvaltnings

tjänsteutlåtande innebärande att anta riktlinjer för att förebygga och hantera

otillåten påverkan mot förtroendevalda i Österåkers kommun.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchets

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Fotts .

justerandes signaturerKW ;J I Utdragsbestyrkande
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Expedieras

Gruppledare i kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Polismyndigheten

Justerandes signaturerw.á/ Utdragsbestyrkande
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KS § 7:24 Dnr KS 2022/0049

Svar på motion nr 6/2022 av Anders Borelid (SD) - Riktlinjer för

skolmat

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 6/2022 besvarad, dels med hänvisning till att Nationella

rekommendaü'oner för anpassade måltider finns framtagna av

branschorganisationen ”Kost och Näring” och tillämpas av Österåkers

kommun sedan 2020-03-03, dels till att specialkost endast beviljas av

medicinska skäl i enlighet med Österåkers kommuns kostpolicy, antagen av

Kommunfullmäktige 2017-10-23.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige den 2022-03-03, § 1:14, föreslår

motionären att specialkost på grund av religiösa eller kulturella skäl inte ska

erbjudas elever i de kommunala skolorna. Motionären föreslår att eleven ska

hänvisas till vegetariskt alternativ istället för specialkost och att nationella

riktlinjer ska tas fram.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-05-16

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-05-13.

Kommunstyrelsens produktionsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11, §

5:5.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar på ordförandeförslaget innebärañde att

'Anse motion nr 6/2022 besvarad, dels med hänvisning till att Nationella

rekommendationer för anpassade måltider finns framtagna av

branschorganisationen ”Kost och Näring” och tillämpas av Österåkers

kommun sedan 2020-03-03, dels till att specialkost endast beviljas av

medicinska skäl i enlighet med Österåkers kommuns kostpolicy, antagen av

Kommunfullmäktige 2017-10-23.

Forts.

Justerandes signaturer
& !ê Q“ Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-05-23
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Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Kommunfullmäktige

2
Justerandes signaturerM_ QV Utdragsbestyrkande
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KS § 7:25 Dnr. KS 2022/0003

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 2022-04-25 - 2022-05-20.

- Protokoll till Norrvattens förbundsstyrelse 2022-04-13
- Protokoll styrelsesammanträde Armada Fastighets AB 2022-04-26
- Protokoll styrelsesammanträde Österåkers Stadsnät AB 2022-04-26
- Protokoll styrelsesammanträde Armada Bostäder AB 2022-04-26
- Protokoll styrelsesammanträde Armada Kommunfastigheter AB 2022-

04-26
- Protokoll styrelsesammanträde AB Åkers Kanal 2022-04-26
- Protokoll styrelsesammanträde Armada Blåljusfastigheter AB 2022-04-

26
_

- Kungörelse Förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Norrvatten
2022-05-1 7

Postlista V. 1 7-1 9/2022

Expedieras

Akt

usterandes si naturer J
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KS § 7:26 Dnr KS 2022/0002

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott,

ordförande eller tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen

delegationsordning (antagen KS 2019-11-20, § 13:10, senast reviderad rev.

2021-05-31, § 6:21). 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, ñnns tillgängliga hos

kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet.

Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar

löpa fr.0.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.

Tf Upphandlingschef har 2022-05-19 beslutat om förlängning av avtal D-nr
2019-L TäljÖ-Gottsunda Dagvatten, till och med 2023-07-09, i enlighet med
Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 5.8.

Tf Upphandlingschef har 2022-05-10 beslutat om avbrytandebeslut D-nr 2021-

A4 Avrop Projektledare exploatering, i enlighet med Kommunstyrelsens
delegationsordning punkt 5.6.

Kommundirektören har 2022-05-11 tecknat nytt avtal D-nr 2021-63

Säkerhetsbesiktning av kommunala fastigheter och verksamhetslokaler

Söderberg & Partners Insurance Consulting, i enlighet med Kommunstyrelsens
delegationsordning punkt 5.1.

Kommundirektören har 2022-04-26 tecknat nytt avtal D-nr 2021-56D
Brandskydd och livräddningsuttustning TMP Alarm AB, i enlighet med
Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 5.1.

Kommundirektören har 2022-05-10 beslutat om en Tf. förvaltningschef för

Kultur-och fritidsförvaltningen fr.0.m. 2022-05-12 - 2022-05-22. Dnr KS
2022/0009

Beslutet fattas med stöd av Kommundirektörens instruktion.

Kommundirektören har 2022-05-10 beslutat om en Tf. chef för upphandlings-

och inköpsenheten fr.0.m. 2022-04-26 - 2022-05-22. Dnr KS 2022/0009
Beslutet fattas med stöd av Kornmundirektörens instruktion.

Forts.

Justerandes signaturerm 2,) / Utdragsbestyrkande
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Kommundirektören har 2022-05-09 beslutat om en Tf. avdelningschef

Administration och Juridik fr.0.m. 2022-05-12 - 2022-05-22. Dnr KS
2022/0009

Beslutet fattas med stöd av Kommundirektörens instruktion.

Tf Kanslichef har 2022-05-13, i enlighet med Kommunstyrelsens
delegationsordning p 1.7, beslutat att avslå begäran om utlämnande av allmän

handling.

Dnr KS 2022/0144

Kanslichefen har 2022-05-12, i enlighet med Kommunstyrelsens
delegationsordning p 1.7, beslutat att avslå begäran om utlämnande av allmän

handling.

Dnr KS 2022/0136

Kanslichefen har 2022-05-11, i enlighet med Kommunstyrelsens
delegationsordning p 1.7, beslutat att avslå begäran om utlämnande av allmän

handling.

Dnr KS 2022/0143

Sammanställning av delegationsbeslut inom Samhällsbyggnadsförvaltningens

område under perioden 2022-03-08 - 2022-04-20

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer \® QV Utdragsbestyrkande
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KS § 7:27

Revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för

Osteråker

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet bereds Vidare.

Sammanfattning

Revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Österåker under

punkten Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, 18 § 9) med följande

innebörd:

Att Näsängen i sin helhet säkras som ett område där totalt förbud råder för

smällare, raketer och fyrverkerier. Detta med hänsyn till boende och de djur

som finns i området.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar på Vidare beredning av ärendet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturerM E
A I Utdragsbestyrkande


