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Register

till

Kommunstyrelsens protokoll 8

§ 1:1

Upprop och

§ 1:2

Val av justerare samt

§ 1:3

Godkännande av

§ 1:4

Antagande av

fastställande av

§ 1:5 Detaljplan för
§ 1:6 Försäljning
§ 1:7 Ett

tid för justering

och information

till

detaljplan för

Runö

Runö

7:15 m.fl.

7:15 m.fl.

Svinninge handel (Svartgam 2:506 mfl.)

av Tråsättta 1:888

inom

detaljplan för Valsjöskogen etapp

§ 1:9 Samrådsyttrande:

riktlinjer för hållbar

1.

kommun

hållbarhetsramverk för Österåkers

Godkännande av

§ 1:8

dagordning

exploateringsavtal för

förslag

2020

januari

vattenförsörjning

Spänningshöjning av befintlig kraftlednjng Ullna-Täljö,

undersöknings- och avgränsningssarnråd
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Svar på medborgarförslag nr 15/2018

-

3:1

Besvärande

-
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-
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§ 1:20 Återremitterat

ärende

och löneadministration
§ 1:21
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- Godkännande

av överlämnande av personal-

enskild utövare

Svar på motion nr 3 / 2018 från Kristina

Embäck

(S)

-
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§ 1:23

Svar på motion nr 19/2018 från Ann-Christine Furustrand
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Svar på medborgarförslag nr 21/2019
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(S),

- Äldreomsorg på
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§ 1:28
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bolagsaffár av Tunadotter
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§ 1:30

Information avseende plan för
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§ 1:31

Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden i Tidningen

Skärgården
§ 1:32

Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen

§ 1:33
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§

Vilka
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till

Kommunstyrelsen

1:34 Tidigareläggning av Södra Boulevarden

§ 1:35 Föreningsbidrág,

Justerandes signaturer

Ungdomsjouren
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Utdragsbestyrkande

Öste rå ke r
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Sammanträdesprotokoll för

Kommägätäröelläârsl

§ 1:1

Upprop och

fastställande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen

fastställs enligt

nedan.

Ärende
Till

sammanträdet har utsänts

kallelse

med

förslag

till

dagordning samt

tillhörande handlingar.

Nytt ärende
Nytt ärende Tidzgare/ággning av Södra
dagordningen.

Boulevardeøz blir

Nytt ärende Föreningsbidrag, Ungdomy'øuren
dagordningen.

Justerandes signaturer

§

7

Bel/is blir

nummer 34 på
nummer

35 på

Utdragsbestyrkande
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§ |:2

Val av justerare och information

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (8) till justerare. Protokollet
måndag den 13 januari klockan 09.00, kommunkansliet,

justeras senast

Alceahuset.

Sammanfattning
Daniel Lundin

(S) föreslår

Ann-Christine Furustrand

Protokollet föreslås justeras senast

måndagen den 13

(S)

till

justerare.

januari,

klockan 09.00.

Information

Justerandes signaturer
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KS§

Dnr. KS 20|3/03|4

|:3

Godkännande av

exploateringsavtal för

Runö

7:

I

5

m.fl.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna

Exploateringsavtal för

Runö

7:15 m.fL

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-11 (KS § 1:6) att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva en ändring av nuvarande
markanvändning inom planområdet Runö 7:15 mfl. Ett detaljplaneförslag för
Runö 7:15 m.fL ñnns upprättat för antagande. Detaljplaneområdet har en
ungefärlig yta om 1,1 ha och omfattar fem fastigheter, som planläggs för
kvartersmark för handel och verksamheter, samt för allmän plats som park.
Detaljplanen innebär att markanvändningen ändras från bostadsändamål till
handel och verksamheter. Ett exploateringsavtal har tagits fram mellan
Wolfram Runö sjusexton AB och Österåkers kommun. Avtalet reglerar bland
annat ansvar för utbyggnad samt kostnader för allmänna anläggningar som
berörs av exploateringen, kvartersmark, anslutning till allmänna Vaanläggningar samt marköverlåtelser.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

§ 1:3.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-26.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag
innebärande att Godkänna Exploateringsavtal för Runö 7:15 mil.

Propositionsordning

Ordförande frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner

att så är fallet.

Expedieras
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS

Dnr. KS 20I7/0I30

§ I:4

Antagande av

förslag

till

detaljplan för

Runö

7:

I

5

m.fl.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen
Anta Detaljplanen

Kommunfullmäktige besluta

föreslår

för

Runö

7:15 mfl.

Sammanfattning
Ett förslag

till

detaljplan för

Runö

7:15 m.fl. har upprättats av

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet
lokaler för handel, verksamheter

Åkersberga samt

att

med

och kontor

detaljplanen är att möjliggöra
i

ett strategiskt läge

vid infarten

till

skapa en mer enhetlig karaktär längs Rallarvägen.

Planområdet

är beläget mellan Rallarvägen

fastigheterna

Runö

7:15-7:17

och

7:91

och väg 276 och omfattar

samt delar av fastigheten Runö 7:108.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

§ 1:4.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-26.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag
innebärande att anta Detaljplanen för Runö 7:15 mil.

Propositionsordning

Ordföranden

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner

att så är fallet.

Expedieras
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

ÖSte rå ke r
KS§
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Dnr. KS 20I9IOI59

|:5

Detaljplan för Svinninge handel (Svartgarn 2:506 m.fl.)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta Detaljplanen

för Svinninge handel (Svartgarn 2:506 m.fl.).

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av området Vid Svinninge

handel

med utökade ytor

den

och

Viss service. Detaljplanen ska

ny byggnad utförs och placeras på sådant

säkerställa att
till

för handel, kontor

sätt att risker

befintliga bensinstationen hanteras. Detaljplanen ska

dagvatten hanteras så

planområdet

eller

att inte

negativa effekter

även

kopplade

säkerställa att

uppkommer på byggnader inom

på nedströms liggande områden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

§ 1:5.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-20.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag
att anta Detaljplanen för Svinninge handel (Svartgam 2:506

innebärande

m.fl.).

Propositionsordning

Ordföranden frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner

att så är fallet.

Expedieras
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer
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§ l:6

Försäljning av Tråsättra I:888

etapp

inom

detaljplan för Valsjöskogen

l

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt avseende
1:888

inom

detaljplan för Valsjöskogen etapp

försäljning av Tråsättra

1.

Sammanfattning

Den
i

aktuella fastigheten, Tråsättra 1:888, ägs av Österåkers

detaljplan för Valsjöskogen etapp

på grund av
har det inte

1.

fastighetsbildning, resursbrist
blivit

aktuth

att sälja

samt en utdragen anbudsprocess

förrän nu.

Kommunen

en anbudstävljng för Tråsättra 1:888. Anbuden
ett förslag

till

försäljning av Tråsättra 1:888

dess dotterbolag). Detaljplanen
eller

kommun och ingår
men

Detaljplanen vann laga kraft 2014,

.till

har under hösten haft

som kommit in

har resulterat

i

MA Living 8: Partners AB (eller

medger småhus som

friliggande hus, radhus

kedjehus.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

§ 1:6.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2019-11-26.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag
innebärande att Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt avseende
försäljning av Tråsättra 1:888

inom

detaljplan för Valsjöskogen etapp

1.

Propositionsordning

Ordföranden

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner

att så är fallet.

Expedieras
Samhällsbyggnadsförvaltningen

usteran es

si

na urer

”ET“:D

'/

Utdragsbestyrkande

Ö Ste rå ke r
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Kommägâtggetâ;
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§ |:7

Ett hållbarhetsramverk för

Österåkers

kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1.

Kommunstyrelsen

2.

i

uppdrag

fram förslag

att ta

Hållbarhetsramverk

till

Österåkers miljömål 2016-2019 förlängs för att gälla

nya miljömål
3.

får

kommun.

för Österåkers

tas fram.

till

och med 2020, varpå

*

Kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) ordinarie medlemmar fungerar
politisk styrgrupp för utveckling av miljömål och Hållbarhetsramverk.

som
4.

Finansiering av arbetet

med

miljömål och Hållbarhetsramverk sker inom

befintlig ram.

Sammanfattning
Österåkers

kommun har

i

dagsläget över 150 styrande

innehåller mål, riktlinjer eller regleringar

Detta innebär svårigheter när det
effektivitet

i

miljö-

inom

och hållbarhetsområdet.

gäller möjligheterna

och hållbarhetsarbetet.

I

miljömål 2016-2019 löper ut föreslås .därför
utvecklas för

miljö-

dokument som
till

målstyrning och

samband med
att ett

att

Österåkers

Hållbarhetsramverk

kommunen. Det övergripande

är att effektivisera

och förstärka arbetet

syftet med ett Hållbarhetsramverk
med hållbar utveckling Österåkers
i

kommun:
0
°

Ge en
Ge en

överblick över antagna mål och riktlinjer

överblick över béñntliga styrdokument

°

Kartlägga målkonflikter

°

Kartlägga möjliga synergier mellan olika mål och ge förutsättningar

att

samordna hållbarhetsarbetet
°

Underlätta uppdateringar av mål och styrdokument

°

Underlätta målstyrning, uppföljning och kvalitet

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

§ 1:7.

Samhällsbyggnadsförvaltmngens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-03.

Forts.

justerandes signaturer
_.

M.

Q1'

“"7
”
)

W
'7'

Utdragsbestyrkande

Öste rå ke r
Forts.

KS §

Förslag

till

Sammanträdesprotokoll för

1:7

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar
beslutsförslag innebärande
1.

Kommunstyrelsen

för Österåkers
2.

Kommägätärâlfâg

får

i

bifall

till

uppdrag

Samhällsbyggnadsförvaltningens

att ta

fram förslag

till

Österåkers miljömål 2016-2019 förlängs för att gälla

nya miljömål

Hållbarhetsramverk

kommun.

tas

till

och med 2020, varpå

fram.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) ordinarie medlemmar fungerar
som politisk styrgrupp_ för utveckling av miljömål och Hållbarhetsramverk.
4. Finansiering av arbetet med miljömål och Hållbarhetsramverk sker inom
3.

befintlig ram.

Propositionsordning

Ordföranden frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner

att så är fallet.

Expedieras
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

(T

T

W;

Utdragsbestyrkande
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Dnr. KS 20I9/0248

§ I:8

Godkännande av

riktlinjer

för hållbar vattenförsörjning

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna och

ställa sig

bakom Norrvattens

föreslagna riktlinjer för hållbar

vattenförbrukm'ng.

Sammanfattning
Norrvatten har uppmanat sina anslutna

kommuner att ställa sig bakom
Den påtagliga ökningen

föreslagna riktlinjer för hållbar vattenförbrukning.

invånare

i

kommunerna, där förbrukningen

överskrida kapaciteten
riktlinjer. Riktlinjerna

som

till

att

producera vatten,

Vänder

sig

till

av

Vissa perioder riskerar att
ställer

krav på

gemensamma
och föreningar,

såväl allmänhet, näringsliv

kommunens egen verksamhet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

§ 1:8.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-03.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag
innebärande att Godkänna och ställa sig bakom Norrvattens föreslagna
riktlinjer för hållbar

vattenförbrukning.

Propositionsordning

Ordföranden

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner

att så är fallet.

Expedieras
Norrvatten

Samhällsbyggnads förvaltningen

Justerandes signaturer

m)

_

Utdragsbestyrkande
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Öste rå ke r
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KS

Dnr. KS 20I9/0272

§ I:9

Samrådsyttrande: Spänningshöjning av befintlig kraftledning
UIIna-Täljö, undersöknings-

och avgränsningssamråd

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna Samhällsbyggnadsförvaltningens

som

kommuns

Österåkers

tjänsteutlåtande daterat 2019-11-13

samrådsyttrande över den föreslagna

spänningshöjningen.

Sammanfattning

kommun har av Vattenfall ombetts

Österåkers

yttra sig

i

samråd kring en

föreslagen spänningshöjning av den befmth'ga kraftledningen mellan Ullna och
Täljö. Åtgärderna innebär att

men

ledningar,

spänningen

att vissa stolpar

kommer

att

höjas

i

befintliga

kan behöva bytas ut och eventuth

höjas.

Projektet är angeläget ur samhällssynpunkt och av stor betydelse för

kommunens

möjligheter

att

utvecklas

i

linje

Då projektet innebär att ingen ny mark tas
kraftledningsgata

och huvudsakligen

påverkan på miljö och landskap

bli

i

med antagen ÖP.
anspråk, utan befintlig

befintliga ledningar nyttjas,

bedöms

begränsad.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

§ 1:9.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-1 1-13.

Förslag

beslut

till

Michaela Fletcher (M) yrkar att Godkänna Samhällsbyggnadsförvaltningens
tjänsteutlåtande daterat 2019-11-13 som Österåkers kommuns samrådsyttrande

över den föreslagna spänningshöjningen.

Propositionsordning

Ordförande

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela F letchers

(M) yrkande och finner

att så är fallet.

Expedieras
Vattenfall

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

_.._.

“

.

(

”f,

Utdragsbestyrkande

-

____

;_
..

CK"

Öste rå ke r

Sammanträdesprotokoll för

KS§I:I0

Kommägä'ä'äfâ;

Dnr. KSZOI9/O3I8

Försäljning del av fastigheterna Sjökarby 2:I

och Sjökarby

3:I

Kommunstyrelsens beslut
Uppdra

till

sälja del

av fastigheterna Sjökarby 2:1 och Sjökarby 3:1 enligt de Villkor

i

Samhällsbyggnadsförvaltningen

att

upprätta köpehandlingar och

nämnda

detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning
.

Förfrågan har inkommit
idxottsändamål
sig positiv

till

inom

om att förvärva den av kommunen ägda området för

fastigheterna Sjökarby 2:1

och

3:1.

Förvaltningen

ställer

försäljning för ändamålet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,§ 1:10
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-19.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens
beslutsförslag innebärande att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen
upprätta köpehandlingar och

Sjökarby 3:1 enligt de Villkor

sälja

att

del av fastigheterna Sjökarby 2:1 och

nämnda

i

detta tjänsteutlåtande.

Propositionsordning

Ordförande frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner

att så är fallet.

Expedieras
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

:-

-'-

-

jag

Öste rå ke r

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-0 -08
I

KS§

H

Dnr. KS 20I8/0308

I

Svar på motion nr I7/20I8 från Hans Hellberg (RP)
avloppsstank Margretelund

-

Besvärande

i

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen

föreslår

Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 17/2018 besvarad med hänvisning
utveckling av ledningsnätet hanteras

ansvar över ledningsnätet

genom

sitt

i

VA-plan, då

till

att

underhåll och

kommunen

redan har

bolag Österåkersvatten, samt

och hälsoskyddsnämnden fortlöpande utför

tillsyn

i

enlighet

att

Miljö-

med av nämnden

antagen tillsynsplan.

Protokollsanteckning
Roger Johansson (RP) lämnar en protokollsanteckning
I det fall beslut tas att motionen anses besvarad med hänvisning till att
underhåll och utveckling av ledningsnätet hanteras i ny VA-plan., och där

kommunen

redan har ansvar över ledningsnätet

genom

sitt

bolag

Österåkersvatten, samt att Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortlöpande utför
tillsyn

i

enlighet

förtydliga att
inträffat

och

med

denna

av

nämnden antagen

tillsynsplan, vill

motionären

tillsyn sker endast när särskilda händelser

att reguljär tillsyn

i

övrigt sker

med anmälan

genom Roslagsvatten AB:s

En övergripande inventering av hela ledningsnätet i allmänhet
och kända delar med problem i synnerhet skall utföras i enlighet med den nya
VA-planen. Roslagspartiet kommer att framledes bevaka problematiken som
förorsakar stank från brunnar och pumpstationer, som också Vidimeras av
både Roslagsvatten och MHE, och om man ej lyckas eliminera dessa problem i
utsatta områden kommer Roslagspartiet lägga ny motion med konkreta förslag
självkontroll.

på lösningar för en bättre utomhusmiljö

i

tättbebyggda områden.

Roger Johansson (RP)
Sammanfattning
I

en motion inkommen

genom Hans

Hellberg

Kommunstyrelsen 2018-10-22 yrkar Roslagspartiet
åtgärder ska tas för att minska avloppsstanken i

till

att:

Margretelund. Motionen föreslås anses besvarad av Miljö- och

hälskyddsnämnden 2019-08-20 och kommunstyrelsen
enlighet med Miljö“ och hälsoskyddsenhetens beslut.

föreslås besluta

i

Forts.

Justerandes signaturer

UtdragstStYrkan de

61'“

Öste rå ke r
Forts.

KS

Sammanträdesprotokoll för

Kommägätääzllfâg

§ 1:11

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

§ 1:11.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-10.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-03.
Protokollsutdrag Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2019-08-20,
§ 5:8.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag
att anse motion nr 17/2018 besvarad med hänvisning till att

innebärande

underhåll och utveckling av ledningsnätet hanteras

redan har ansvar över ledningsnätet
att Miljö-

genom

sitt

i

VA-plan, då

bolag Österåkersvatten, samt

och hälsoskyddsnämnden fortlöpande utför

nämnden antagen

kommunen

tillsyn

i

enlighet

med

av

tillsynsplan.

Propositionsordning

Ordföranden frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner

att så är fallet.

Expedieras
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

åk?”

235%

Öste rå ke r

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-0 -08
I

KS§

I:I2

Dnr. KS 20I8/0223

Svar på medborgarförslag nr I5/20 8
I

-

Enkelriktning av trafiken

genom centrum
Kommunstyrelsens beslut
Avslå medborgarförslag nr 15/2018
negativ påverkan för biltrañkanter

i

med hänvisning till

att

det skulle ha en

centrum.

Sammanfattning
I

ett

som inkom till Österåkers kommun den 12 juli 2018,
genom Åkersberga Centrum enkelriktas enligt bifogad

medborgarförslag

föreslås att trafiken

kartskiss. Förslagsställaren skriver att det är alldeles för

interaktioner Vilket gör trafiken både tidskrävande

då

irritation

skapar

stress.

hög frekvens

och samtidigt mindre säker

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår

att förslaget

ska avslås.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

§ 1:12.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-06.
Samhällsbyggnadsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-12.
Protokollsutdrag Tekniska

Förslag

till

nämndens sammanträde 2019-10-29,

§ 8:14.

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag
innebärande att avslå medborgarförslag nr 15/2018 med hänvisning till att det
skulle ha en negativ påverkan för biltrañkanter i centrum.

Propositionsordning

Ordföranden

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner

att så är fallet.

Expedieras
Förslagsställaren

Kommunkansliet

Justerandes

si

8 naturer

Utdragsbesty rkande

..

'________,.
_

/727

Öste rå ke r

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-0 -08
I

KS

Dnr. KS 20I8/0345

§ I:l3

Svar på medborgarförslag nr I7/20 8
I

-

Infartsparkering

Kommunstyrelsens beslut
Avslå medborgarförslag nr 17/2018

med

hänvisning

en ökning av trañken på Bergavägen som kantas av

till

att det skulle leda

flertalet

till

skolor och

förskolor.

Protokollsanteckning
Michaela Fletcher (M) lämnar en protokollsanteckning
Kommunstyrelsen har givit ett uppdrag om framtagande av trafikplan och

om översyn av infartsparkeringar.

mobilitetsplan ivilket uppdraget ligger

Michaela Fletcher (M)
Francisco Contreras (V) lämnar en protokollsanteckning
lyfter frågan om bristen med infartsparkeringar

Medborgarförslaget

kommunen och

föreslår att grusplanen Vid Österåkers

infartsparkering. Samhällsförvaltningen bekräftar

behov av

infartsparkeringar.

Dock menar

att

möjliggöra för infartsparkering

Medborgarförslaget pekar på

kommunen

inte varit

från politiken

att

handlar inte enbart

åka kollektivtrafik

möjligheter

menar Vidare

till

till

med

Hittills

har

kommunen

inte

med

att

konstatera

Det behövs konkreta förslag. Det
för kommuninvånarna utan det är också

för att

minska bilåkandet och

stan. Infartsparkeringar är

mer

det arbetas

det.

en hållbar samhällsutveckling

ett

att

akut behov av infartsparkeringar.

om en god service

till

utlåtande att det finns

stånd att lösa bristen på infartsparkeringar trots krav

det arbetas

effektiv åtgärd från

och kan bidra

ett

en

centrala Åkersberga.

och kommuninvånarna. Det räcker

behovet och säga

en

i

i

bli

Samhällsförvaltningen att den

föreslagna platsen inte är lämplig. Förvaltningen

med

i sitt

i

gymnasium kan

att få fler att

därmed en viktig kh'matåtgärd

genom

att tillhandahålla

hållbart resande.

Francisco Contteras (V)

Sammanfattning
I ett

medborgarförslag

2018, föreslås

att delar

infartsparkering

av planen

som inkom

till

Österåkers

med betongblock.
i

den 22 november

av grusplanen vid Österåkers gymnasium kan

om man ordnar med tillfart

infartsparkeringar

kommun

från Ebjörns

väg och

att

bli

Förslagsställaren skriver att det råder brist

Åkersberga

tätort.

Tekniska nämnden föreslår

en

man

delar

på

att

medborgarförslaget ska avslås.

Forts.

-.

Justerandes signaturer
<2

"

Utdragsbes ty rkande

Öste rå ker
Forts.

KS §

Sammanträdesprotokoll för

Kommägätgl-Bellfâg

1:13

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

§ 1:13.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-06.
Samhällsbyggnadsförvalüüngens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-12.
Protokollsutdrag Tekniska

Förslag

till

nämndens sammanträde 2019-10-29,

§ 8:16.

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag
innebärande att Avslå medborgarförslag nr 17/2018 med hänvisning till
skulle leda

till

en ökning av trañken på Bergavägen

som

att

det

kantas av flertalet

skolor och förskolor.

Propositionsordning

Ordföranden frågar

om Kommunstyrelsen enhälligt beslutar enligt Michaela

Fletchers (M) yrkande och finner att så är

fallet.

Expedietas
Förslagsställaren

Kommunkansliet

justerandes signaturer

,Eg-(m7
C.

.

.

3

Utdragsbestyrkande

Öste rå ke r

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-0 -08
I

KS

Dnr. KS 20I9I0096

§ |:I4

Svar på medborgarförslag nr I5/20 9
I

-

Utveckla/bygg ny

skatepark

Kommunstyrelsens beslut
1.

Anse medborgarförslag nr 15/2019 besvarad med hänvisning

Samhällsbyggnadsförvaltningen får

uppdrag

i

att

till

att

genomföra en utredning

angående skatepark.
2.

Utredningen ska återredovisas

samband med antagandet av

i

budgetdirektiven 2021.

Sammanfattning
I ett

medborgarförslag

föreslås att

som inkom

till

Österåkers

kommun

en beñntlig skatepark Vid sporthallen utvecklas

anläggs en ny skatepark

anslutning

i

till

den

'19

mars 2019,

alternativt att det

Österåkers gymnasium.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår

att

frågan ska utredas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetstutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,
§ 1:14.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-02.
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-11-28.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-11-06,
§ 7:5.

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-12.
Protokollsutdrag Tekniska

nämndens sammanträde 2019-08-20,

§ 8:15.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstutlåtande daterat 2019-10-17

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar
innebärande

bifall

till

planarbetsutskottets beslutsförslag

Anse medborgarförslag nr 15 / 2019 besvarad med hänvisning till att
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en utredning
1.

angående skatepark.
2. Utredningen ska återredovisas

i

samband med antagandet av

budgetdirektiven 2021.

Francisco Centreras (V) yrkar

bifall

till

medborgarförslaget.

Forts.

justerandes signaturer

4XÅ/:S:
5:'

Utdragsbestyrkande
_

_

_.

61fo

Öste rå ke r

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-0 -08
I

Forts.

KS §

1:14

Propositionsordning

Ordföranden
(M) yrkande

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

eller enligt

Francisco Contreras (V) yrkande och fmner

Kommunstyrelsen beslutar

enligt

att

Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras
Förslagsställaren

Kultur- och fritidsnämnden

Tekniska nämnden

Kommunkansliet

usterandes signaturer

/7,/

-\

c

_u.__...._.,.r..

Utdragsbes 15)' rkande
..

#67;

Österåker
KS

Sammanträdesprotokoll

'

för'

KommägáâI-röellfäg

Dnr. KS 20I9l0305

§ I:I5

Uppdrag

om

förstudie för en ny skyttebana

inom

del av

Skeppsbol I:69

Kommunstyrelsens beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen

får

i

uppdrag

att

genomföra en förstudie för

undersöka förutsättningarna för en ny skyttebana inom del av Skeppsbol

att

1:69.

Sammanfattning

Uppdraget omfattar

en ny skyttebana

att

göra en förstudie för

att

studera förutsättningarna för

mom del av fastigheten Skeppsbol 1:69.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

§ 1:16.

Samhällsbyggnadsförvaltrüngens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-06.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag
innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en
förstudie för att undersöka förutsättningarna för en

Skeppsbol

ny skyttebana inom del av

1:69.

Propositionsordning

Ordföranden

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner

att så är fallet.

Expedieras
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

W?

Öste rå ke r
KS§

Sammanträdesprotokoll

för'

Kommägätärâlläâg

Dnr. KS 20|9/0043

I:I6

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 20 9
I

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2019 noteras

till

protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -75 095 tkr Vilket motsvarar
97 0/0 av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 2 171 tkr varav 1 491 tkr
återfinns

inom samhällsbyggnadsförvaltningens

135 tkr redovisats

delar.

Under perioden har 2

som investeringar.

Kommunstyrelsen reviderar sin prognos något från tidigare uppföljningar.
Prognosen är att ha en positiv budgetavvikelsc om 300 tkr per sista december.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-12-12.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11, §
Förslag

1:3.

beslut

till

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings
beslutsförslag innebärande att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per
november 2019 noteras till protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner

att så är fallet.

Expedieras
Ekonomiavdelningen
Controller

KS /KF

Kommunkansliet

-ø-*ñ
Justerandes signaturer

”7

åkt-L
m

L--.“

Utdragsbestyrkande
.. ,.

.

6/

Öste rå ke r
KS

Sammanträdesprotokoll för

Kommägätärâllfâg

Dnr. KS 20|9IOO43

§ I:I7

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november
20 9
I

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2019 noteras

till

protokollet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF)
motsvarar 100
uppföljningar

utfall för

perioden uppgår

till

-12 071 tkr vilket

% av periodbudgeten. KF reviderar sin prognos från tidigare
till

en budgetavvikelse på

sista

december på i enlighet med

budget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-12-12.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

Förslag

§ 1:4.

beslut

till

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings
beslutsförslag innebärande att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning
per november 2019 noteras

till

protokollet.

Propositionsordning

om Kommunstyrelsen beslutar
finner
och
att så är fallet.
(M) yrkande

Ordförande frågar

enligt

Michaela

F letchers

Expedieras
Ekonomiavdelningen

KS / KF

Controller

Kommunkansliet

W" W,

.

Ju“erandES signaturer

_

Utdragsbestyrkande

Öste rå ke r

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-0 -08
I

_

KS

Dnr. KS 20I9/0043

§ |218

Österåkers

kommuns ekonomiska

uppföljning per

november

20 9
I

Kommunstyrelsens beslut

1.

Budgetuppföljning för Österåkeré

kommun per november 2019

godkänns.

Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige anmodas upprätt
internbudget för 2020 vid andxa sammanträdet 2020.
2.

3.

Redaktionell ändring innebärande att under rubriken finansiella tillgångar på

sid 9, stycke 3,

andra meningen, ska det stå 100

Mkr och inte

100 Tkr.

Sammanfattning
I

enlighet

med

fastställda rutiner för

ekonomiska uppföljningar ska

Kommunstyrelsens förvaltning redovisa bokslutsprognos per 2019-12-31
Österåkers

kommun. Kommunens

förhållande

till

finansiella

budget 2019 görs under

året.

mål

följs

Fokus ska

läggas på

prognos och analys samt uppföljning av åtgärdsplaner för
upprätthålla en

god ekonomisk

för

upp och avstämningari
en säkrare

att fortsatt

hushållning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-12-18.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

Förslag

till

§ 1:5.

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per november 2019 godkänns.
2.

Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige anmodas upprätt

internbudget för 2020 vid andra sammanträdet 2020.
\

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring innebärande att under
rubriken finansiella tillgångar på sid 9, stycke 3, andra meningen, ska det stå

100

Mkr och inte 100 Tkr.

Propositionsordning

Ordförande

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar' enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner

att så är fallet.

Forts.

Justerandes signaturer

.

Utdragsbestyrkande

Öste rå ke r
Forts.

KS §

Sammanträdesprotokoll för
Kommägätg-râllfâg

1:18

Expedieras
Ekonomiavdelningen
Controller

KS /KF

Kommunkansliet

justerandes signaturer

ES:)

-f-.L

61/

Utdragsbestyrkande

ÖSte rå ke r
KS

Sammanträdesprotokoll för

§ I:I9

Dnr. KS 20I9/0275

.

Svar på revisionsrapport

avseende

etik,

Kommägätärâlfâg

- Granskning

av intern kontroll

korruption och oegentligheter

Kommunstyrelsens beslut

1.

Som yttrande

över revisionsrapport

-

granskning av

kommunens

upphandlings- och inköpsverksamhet överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande, daterat 2019-09-27.
2.

En

återredovisning utifrån vidtagna åtgärder ska ske Vid

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-19.

Sammanfattning
Revisorerna

i

granskning av

Österåkers

kommun har under 2019

kommunens upp

finns sammanställt

låtit

PWC genomföra

handlings- och inköpsverksamhet. Resultatet

Granskning av
kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet. Upphandlingsenheten har
bemött revisorernas rekommendationer och föreslagit ett antal åtgärder som
redogörs för

i

i

revisionsrapport daterad

i

juni 2019,

detta yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-11-28.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11, §
Förslag

till

1:6.

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings
beslutsförslag innebärande att Som yttrande över revisionsrapport - granskning

av

kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet överlämna

förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2019-09-27.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att en återredovisning
utifrån vidtagna åtgärder ska ske vid Kommunfullmäktiges sammanträde 20201

0-19.

Propositionsordning
_

Ordföranden frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner

att så är fallet.

Expedietas

De

förtroendevalda revisorerna

PWC
Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Öste rå ke r

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-0 -08
I

KS

Dnr. KS 20I9/0200

§ I:20

Aterremitterat ärende

_ Godkännande

personal- och löneadministration

till

av överlämnande av

enskild utövare

Kommunstyrelsens beslut
Efter förnyad beredning

hänvisning

till

ej

överlämna personal- och löneadministration,

ändrade förutsättningar,

i

enlighet

med

med

förvaltningens

tjänsteutlåtande, daterat 2019-1 1-20.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 2019-09-16, KF § 7:9
ärendet KS 2019/0200 Godkännande av överlämnande av lön- och
personaladministration till enskild utövare. Ärendet återremitterades till
Kommunstyrelsen, som med hänvisning till ändrade förutsättningar för den
aktuella verksamheten och efter förnyad beredning föreslår att det i nuläget ej
ska ske något överlämnande till extern utförare. Ärendet ska därmed inte
behandlas av Kommunfullmäktige på nytt.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-11-20.

Förslag

till

§ 1:7.

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag
innebärande att efter förnyad beredning ej överlämna personal- och
löneadrrünistration,

med

hänvisning

till

ändrade förutsättningar,

i

enlighet

med

förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2019-11-20.

Ann-Christine Furustrand

(S)

biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och fmner

att så är fallet.

Expedieras

Kommunkansliet

Justerandes signaturer

,gg

Utdragsbestyrkande
-§

2

i;

Öste rå ke

Sammanträdesprctokoll för Kommunstyrelsen
2020-0 -08

r'

I

KS

Dnr. KS 2018/0031

§ I:2I

Svar på motion nr 3/20I8 från Kristina

Embäck

(S)

-

Kompetensförsörjning av fritidspedagoger

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 3/2018 besvarad med hänvisning

till

att

det idag finns statliga

satsningar för Vidareutbildning av förskolepedagoger.

Sammanfattning
I

en motion väckt

motionären

att

i

Kommunfullmäktige 2018-01-29,

kommun

Österåkers

erbjuda barnskötare att utbilda sig

skall ta

till

fram

ett

§ 1:13, föreslår

utbildningsprogram för

att

fritidspedagoger.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

§ 1:9.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-02
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-11-06.
Protokollsutdrag Förskole- och grundskolenämndens sammanträde 2019-1008, § 7:6.

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-02.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att
Anse motion nr 3 / 2018 besvarad med hänvisning till att det idag finns statliga
satsningar för vidareutbildning av förskolepedagoger.

Ann-Christine Furustrand

(S)

yrkar bifall

till

motionen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar
(M) yrkande

eller

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

Ann-Christine Furustrands

Kommunstyrelsen beslutar

enligt

(S)

yrkande och finner

att

Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras

F örskole- och grundskolenämnden
Kommunkansliet

'

justerandes signaturer

,-

1./
.

A!

å-,

"7

a

.

'

Utdragsbes ty rkande
__

__

1%/

Ö Ste rå ke r
KS

§

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-OI -08

Dnr. KS 20I8/0305

I:22

Svar på motion nr I6/20 8 från Andreas Lennkvist (V)
I

-

Angående CEMR-deklarationen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen

föreslår

Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 16/2018 besvarad med hänvisning till att kommunen i sin
”Policy för medarbetares lika rättigheter och möjligheter”, tydligt tagit ställning
till

att

bedriva aktivt och främjande jämställdhets- och mångfaldsarbete. Utifrån

det finns redan ett pågående jämställdhetsarbete för samtliga av

kommunens

anställda.

Sammanfattning
I

en motion Väckti Kommunfullmäktige 2018-10-22 föreslår motionären

att

Kommunfullmäktige beslutar att följa Sveriges kommuner och landstings
rekommendationer att underteckna CEMR-deklaraü'oner, den europeiska
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional
mvå.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

§ 1:10.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-02.
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-11-04.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar

bifall

till

ordförandeförslaget innebärande

att

Anse motion nr 16/2018 besvarad med hänvisning till att kommunen i sin
”Policy för medarbetares lika rättigheter och möjligheter”, tydligt tagit ställning
till att bedriva aktivt och främjande jämställdhets- och mångfaldsarbete. Utifrån
det finns redan ett pågående jämställdhetsarbete för samtliga av

kommunens

anställda.

Francisco Contreras (V) yrkar

bifall

till

motionen.

Propositionsordning

Ordföranden
(M) yrkande

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

eller enligt

Kommunstyrelsen

Francisco Contreras (V) yrkande och ñnner

att

beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedietas
Kommunkansliet

Justerandes signaturer

57
'\

W

Utdragsbestyrkande

Ö Ste rå ke r
KS

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-0 -08
I

Dnr. KS 20l8/O359

§ I:23

Svar på motion nr I9/20I8 från Ann-Christine Furustrand

och

Ingela

Westerlund

(S)

-

(S)

Psykiska ohälsan hos våra unga

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen

föreslår

Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 19/2019 besvarad med hänvisning
i

budget för 2019

i

uppdrag 33 beslutade

gällande psykisk ohälsa bland annat

Stockholmsenkäten och

med

att

till

att

Kommunfullmäktige

utreda orsakerna

bakom resultatet

hjälp av resultat från

föreslå eventuella åtgärder.

Sammanfattning
I

en motion väckt i Kommunfullmäktige 2018-12-10,

motionärerna
bli

att

Österåkers

en av kommunerna

den

§ 9:48, föreslår

kommun uppvaktar regeringen

som kan

ingå

i

försöksverksamheten

och verkar

som

för att

föreslås av

nationella samordnaren.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

§ 1:11.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-02.
Kommunstyrelsens förvaltningstjänsteutlåtande daterat 2019-09-04.
Protokollsutdrag Socialnämndens sammanträde 2019-06-19,

§ 6:14.

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-06-13.

Protokollsutdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde
\

2019-06-13, § 5:5.
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-27.
Protokollsutdrag Förskole- och grundskolenämndens sammanträde 2019-0610, § 4:5.

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-27.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse
motion nr 19/2019 besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige i

budget för 2019

i

uppdrag 33 beslutade

gällande psykisk ohälsa bland annat

att

med

utreda orsakerna

bakom

resultatet

hjälp av resultat från

Stockholmse'nkäten och föreslå eventuella åtgärder.

Ann-Christine

F urustrand

(S)

yrkar bifall

till

motionen.

Forts.

//7
Justerandes signaturer

,klä

åzf

Utdragsbestyrkande

Öste rå ke r

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-0 -08
I

Forts.

KS

§ 1:23

Propositionsordning

Ordföranden
(M) yrkande

frågar

eller

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

Ann-Christine Furustrands

Kommunstyrelsen beslutar

enligt

(S)

yrkande och fmner

att

Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras

Kommunkansliet

Justerandes signaturer

(@

Utdragsbestyrkande
Z

6“

_

Öste rå ke
KS

Sammanträdesprotokoll för

r'

Kommägätgl-râllfâg

Dnr. KS 20I9/0I35

§ I:24

Svar på motion nr 6/20I9 från Ann-Christine Furustrand
Lars Frid (S)

-

Inför riktlinjer

och medboendeavtal så

(S)

och

att ingen

står bostadslös igen!

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen

föreslår

Kommunfullmäktige besluta

1. Förslaget i motion nr 6/2019 innebärande att riktlinjer för
parboende/medboende för Österåkers kommun tas fram anses besvarad med

hänvisning

till

att Socialförvaltningen

har riktlinjer för parboende beslutade av

Vård- och omsorgsnämnden 2019-03-19,
2.

Förslaget

medboende

§ 4:8.

motion nr 6/2019 innebärande att uppsägningstiden för den
minst 3 månader anses besvarad med hänvisning till att tre

i

blir

månaders uppsägningstid skulle innebära risk för längre Väntetid för särskilt
boendes (SÄBO) målgrupp samt ökade kostnader för insatser under
väntetiden.

motion nr 6/2019 innebärande att om den medboende så önskar
ges stöd för att finna annan lämplig bostad anses besvarad med hänvisning till
att Socialförvaltningen vid behov bistår med bostadssök.
3.

Förslaget

i

motion nr 6/2019 innebärande att om den medboende så önskar
om hennes/ hans behov har förändrats och
har rätt till särskilt boende, om så är fallet kan den medboende bo kvar med
eget hyreskontrakt och särskilt boendebeslut, anses besvarad med hänvisning
till att Socialförvaltningen alltid utreder en ansökan om SÄBO.
4.

Förslaget

i

ska en utredning göras för att se

5.

Förslaget

motion nr 6/2019 innebärande

i

att ett

medboendekontrakt

tas

med hänvisning till att den medboende
skriftligen avstår från besitüüngsskyddet i samband med flytt till parboende
Vilket oftast godkänns av hyresnämnden då SÄBO är ett kategoriboende som
fram utifrån

Vänder

sig

riktlinjerna anses

till

besvarad

en särskild målgrupp.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 4:20 från AnnChristine Furustrand (S) och Lars Frid (S) lämnar motionärerna fem förslag
avseende parboende inom särskilt boende (SÄBO).
I

en motion väckt

i

Forts.

Justerandes signaturer

"

C;
6“_

Utdragsbestyrkande

#4?"

Öste rå ke r
Forts.

KS

Sammanträdesprotokoll för

Kommägâäräkâg

§ 1:24

Förslagen innebär

kommun

1.

tas fram. 2)

Riktlinjer för

parboende/medboende

för Österåkers

Uppsägningstiden för den medboende

blir

minst 3

3) Om den medboende så önskar ges stöd för att finna annan lämplig
bostad. 4) Om den medboende så önskar ska en utredning göras för att se om

månader.

hennes/ hans behov har förändrats och har rätt till särskilt boende, om
fallet kan den medboende bo kvar med eget hyreskontrakt och särskilt
boendebeslut. 5) Ett medboendekonttakt tas fram utifrån riktlinjerna.

så är

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-02.
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande daterat 2019-11-05.
Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-10-22,
§ 10:9.

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-07.

Förslag

beslut

till

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande
1. Förslaget i motion nr 6 / 2019 innebärande att riktlinjer för

parboende/medboende
hänvisning

till

att

för Österåkers

kommun

Förslaget

medboende

i

fram anses besvarad

med

Socialförvaltningen har riktlinjer för parboende beslutade av

Vård- och omsorgsnämnden 2019-03-19,
2.

tas

§ 4:8.

motion nr 6/2019 innebärande att uppsägningstiden för den
minst 3 månader anses besvarad med hänvisning till att tre

blir

månaders uppsägningstid

skulle innebära risk för längre Väntetid för särskilt

boendes (SÄBO) målgrupp samt ökade kostnader för insatser under
väntetiden.
3.

Förslaget

ges stöd för

motion nr 6 / 2019 innebärande att om den medboende så önskar
att fmna annan lämplig bostad anses besvarad med hänvisning till

i

att Socialförvaltningen

vid

behov

bistår

med bostadssök.

motion nr 6/ 2019 innebärande att om den medboende så önskar
att se om hennes /hans behov har förändrats och
har rätt till särskilt boende, om så är fallet kan den medboende bo kvar med
eget hyreskontrakt och särskilt boendebeslut, anses besvarad med hänvisning
4.

Förslaget

i

ska en utredning göras för

till

5.

att

Socialförvaltningen

Förslaget

fram utifrån

i

alltid

utreder en ansökan

motion nr 6/2019 innebärande

riktlinjerna anses

besvarad

med

skriftligen avstår från besittningsskyddet

Vilket oftast

vänder

sig

i

om SÄBO.
medboendekontrakt

hänvisning

till

samband med

godkänns av hyresnämnden då

till

att ett

SÄBO

är ett

att

flytt

tas

den medboende
till

parboende

kategoriboende

som

en särskild målgrupp.

Ann-Christine Furustrand

(S)

yrkar bifall

till

motionen.

Fotts.

Justerandes signaturer

<\@

W

.

Utdragsbestyrkande

Öste rå ke r
Forts.

KS

Sammanträdesprotokoll för

Kommtzjgätárâlfâg

§ 1:24

Propositionsordning

Ordföranden
(M) yrkande

frågar

eller

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

Ann-Christine Furustrands

Kommunstyrelsen beslutar

enligt

(S)

yrkande och finner

att

Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras
Vård- och omsorgsnämnden

Kommunkansliet

Justerandes signaturer

M

Utd mgsbestyrkande

Öste rå ke r

;låg

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-0 -08
I

KS

Dnr. KS 2019/0l39

§ 1:25

Svar på motion nr 9/20I9 från Ann-Christine Furustrand

Margareta Olin

(S)

och Lars

Frid (S)

-

(S),

Angående arbetsmiljön

i

våra verksamheter

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen

föreslår'

Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 9/2019 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun
redan följer upp anmälningar av tillbud och olycksfall minst två gånger per åri
det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Sammanfattning
I

en motion väckti Kommunfullmäktige 2019-04-29,

§ 4:20, föreslår

Kommunfullmäktige besluta uppdra produktionsutsköttet
tillbud och olyckor samt tillsätta en
handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön och på så sätt minska mängden
tillbud och olyckor.
motionärerna
analysera

att

att
'

den ökade mängden

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

.

§ 1:13.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-02.
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-11-04.

Förslag

till

beslut
\

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings
beslutsförslag innebärande att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per

november 2019 noteras

till

Ann-Christine Furustrand

protokollet.

(S)

yrkar bifall

till

motionen.

Propositionsordning

Ordföranden
(M) yrkande

frågar

eller

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

Ann-Christine Furustrands

Kommunstyrelsen

(S)

yrkande och finner

att

beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras

Kommunkansliet

m
_,.

Justerandes signaturer

--,'""'>

M

Utdragsbestyrkande

Öste rå ker
kS§

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-0I -08

Dnr. KS 20I9/OOI I8

1:26

Svar på medborgarförslag nr 2I/20l9

- Äldreomsorg på ñnska

Kommunstyrelsens beslut
Anse medborgarförslag nr 21/2019 besvarat med hänvisning till att äldre med
behov av särskilt boende med ñnsk proñl kan erbjudas detta genom att

kommunen
ny

köper

plats

i

annan

kommun

samt

att

som under våren 2021 kommer att

utförare

har framför önskemål

till

kommunen har dialog med
kommunen och

etablera sig

i

utföraren gällande fmsk profil på boendet.

Sammanfattning
I ett

att

medborgarförslag väckt

kommunen

startar ett

i

Kommunfullmäktige 2019-04-29,

äldreboende för de

utredningen används begreppet

Våren 2021

särskilt

kommer en ny utförare

som har

boende

finska

istället

att etablera sig

i

§ 4:21 föreslås

som modersmål.

för äldreboende.

kommunen.

I

Under

Österåkers

kommun har påbörjat dialog kring etableringen och framfört önskemål om en
fmsk profil. Kommunen köper i dagsläget plats i andra kommuner till de äldre
som beviljas

särskilt

boende och har behov av fmsk

profil.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

§ 1:14.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-02.
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-11-05.
Protokollsutdrag Vård- och
1

omsorgsnämnden sammanträde 2019-10-22,

§

0:10.

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-26.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag
innebärande att anse medborgarförslag nr 21/2019 besvarat med hänvisning

med behov av särskilt boende med fmsk proñl kan erbjudas detta
genom att kommunen köper plats i annan kommun samt att kommunen har
dialog med ny utförare som under Våren 2021 kommer att etablera sig i
kommunen och har framför önskemål till utföraren gällande ñnsk proñl på
till

att äldre

boendet.

Propositionsordning

Ordförande

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner

att så är fallet.
u

Forts.

Justerandes signaturer

(MD
6

r

Utdragsbestyrkande

Öste rå ke r
Forts.

KS

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-0 -08
I

§ 1:25

Expedieras

F örslagsställaren
Kommunkansliet

Justerandes signaturer

,a

c:

Utdragsbestyrkande

Öste rå ke r
KS

§

Sammanträdesprotokoll för

Kommägätärälfâg

Dnr. KS 20I9/0235

I:27

Reviderad sammanträdesdag 2020 för Kommunstyrelsens
arbetsutskott

(KSAU) och Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Nytt datum för sammanträde
ersätter

den

tidigare beslutade

1

Kommunstyrelsen är 21 oktober 2020 som
sammanträdesdagen 4 november 2020.

Sammanfattning

En sammanträdesdag för Kommunstyrelsens
Kommunstyrelsen under 2020 måste

arbetsutskott

och

revideras.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-1 1,

§ 1:15.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-11-28.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar
\

att nytt

ersätter

bifall

till

arbetsutskottet beslutsförslag innebärande

datum för sammanträde i Kommunstyrelsen är 21 oktober 2020 som
den tidigare beslutade sammanträdesdagen 4 november 2020.

Propositionsordning

om Kommunstyrelsen beslutar
finner
och
att så är fallet.
(M) yrkande

Ordförande

frågar

enligt

Michaela Fletchers

Expedieras

Kommunkansliet

Justerandes signaturer

(WP:

AZ?

Utdragsbestyrkande

Öste rå ke r
KS

Sammanträdesprotokoll för

Kommägäääfâg

Dnr. KS 20I9/0304

§ I:28

Delegationsordning för Kommunstyrelsen avseende
SamhälIsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut
1.

Anta

bilaga

2.

förslag

till

delegationsordning för Kommunstyrelsen

i

enlighet

med

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-04.

Upphäva

11-20,

till

KS

tidigare delegationsordning för

Kommunstyrelsen antagen 2019-

§ 13:10.

Sammanfattning
Till följd

av ändrad/ ny tjänstemannaorganisation för Samhällsbyggnads-

förvaltningen behöver gällande delegationsordning ändras och anpassas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-11,

§ 1:16.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-04.

Förslag

beslut

till

Michaela Fletcher (M) yrkar

bifall

till

arbetsutskottets beslutsförslag

innebärande
1.

Anta

bilaga
2.

förslag

till

Upphäva

11-20,

till

delegationsordning för Kommunstyrelsen

i

enlighet

med

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-04.

KS

tidigare delegationsordning för

Kommunstyrelsen antagen 2019-

§ 13:10.

Propositionsordning

Ordföranden

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner

att så är fallet.

Expedieras

Kommunkansliet

Justerandes signaturer

\f

_

___>

\

%

i

Utd rags b estyr k an d e

Öste rå ke r
KS

Sammanträdesprotokoll för

Kommägätárâllfâg

Dnr. KS 2019/03 I5

§ |:29

Försäljning av fastigheten Berga

Tunadotter

I

I:49

genom

bolagsaffár av

AB

Kommunstyr'elsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1.

Försäljningen av fastigheten Berga 11:49, Via en bolagsförsäljning

Mkr med 25 procent avdrag för latent
AB,
nettoförsäljning på ca. 58,5 Mkr godkännes.
för 60

2.

Bolagsordningen för Tunadotter AB, upphör

bolagsförsäljningen trätt

3.

att gälla från

till

Landia

en

datum då

det

kraft.

Armada Fastighets AB inkl. dotterbolag ej omfattar
AB, från det datum då bolagsförsäljningen trätt i kraft

Ägardirektivet för

bolaget Tunadotter

4.

i

skatt innebärande

Styrelseledamöter samt lekmannarevisorer

AB,

entledigas från det

med

suppleant för Tunadotter

datum då bolagsförsäljningen

trätt

i

kraft.

Ptotokollsanteckning

Roger Johansson (RP) lämnar en protokollsanteckm'ng
I det fall beslut fattas om försäljning av fastigheten Berga 11:49 genom
försäljning av

detta beslut
ligger

till

ej

Armadakoncernens bolag Tunadotter
skulle fortsatt leda

grund för detta

till

AB

till

beslut, så yrkar Roslagspartiet att

AB går Vidare med tidigare
ombilda hotellfastigheten

till

till

AB Landia och

ett fullgjort förvärv, enligt

styrelsen framlagt förslag

det avtal

Armada

som

Fastighets

om att utveckla och

studentbostäder för uthyrning av

Armadakoncernen.

Roger Johansson (RP)
Sammanfattning
Styrelsen för ett av

moderbolaget

till

Armadakoncerns bolag,

Tunadotter

AB

skatt.

En

Kanal som

AB

till

Landia

AB

är

Berga 11:49

tagit beslut att sälja fastigheten

Via en bolagsförsäljning av Tunadotter

procent för latent

AB Åkers

Mkr med

för 60

25

sådan försäljning måste godkännas av

Kommunfullmäktige.

Forts.

Justerandes signaturer

/

lärt-WS
:

Utdragsbestyrkande

Öste rå ke r
KS §

Forts.

Sammanträdesprotokoll för

Kommägätärålfâg

1:29

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltnngens tjänstutlåtande daterat 2019-12-16,

rev.

2020-

01 -07

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens
beslutsförslag innebärande att Försäljningen av fastigheten Berga 11:49, Via en
bolagsförsäljning
skatt

till

Landia AB, för 60

Mkr med 25 procent avdrag
ca. 58,5 Mkr godkännes.

för latent

innebärande en nettoförsäljning på

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande:
1. Bolagsordningen för Tunadotter AB, upphör att gälla från det datum då
bolagsförsäljningen trätt

i

kraft.

Armada Fastighets AB inkl. dotterbolag ej omfattar
bolaget Tunadotter AB, från det datum då bolagsförsäljningen trätt i kraft
2.

Ägardirektivet för

3.

Styrelseledamöter samt lekmannarevisorer

AB,

entledigas från det

med

suppleant för Tunadotter

datum då bolagsförsäljningen

trätt

i

kraft.

Propositionsordning

Ordföranden

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner

att så är fallet.

Expedieras
Armada, Tunadotter AB
Kommunkansliet

J““erandes Signaturer

M..

M

Utdragsbestyrkande

öste rå ke r
KS

Sammanträdesprotokoll för

Kommägätg-râlfâg

Dnr. KS 20I9/03I4

§ I:30

Information avseende plan för att minska ner antal bolag inom

Armadakoncernen
Kommunstyrelsens beslut
Information från

Armada avseende

Armadakoncernen

läggs

till

plan för

att

minska ner antal bolag inom

handlingarna.

Sammanfattning
Enligt ägardirektiv ska

Armadakoncernen

av denna anledning har styrelsen

AB

Fastighets

tagit

fram en plan

i

arbeta för att minska antal bolag och

samarbete

med

som minskar koncern

Beslutsunderlag

till

9 aktiebolag.

.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-16.

Förslag

till

Armada

företagsledning för

'

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens
beslutsförslag innebärande att information från Armada avseende plan för

minska ner antal bolag inom Armadakoncernen

läggs

till

att

handlingarna.

Propositionsordning

Ordföranden

frågar

om Kommunstyrélsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner

att så är fallet.

Expedietas
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

gm
i”

Utdragsbestyrkande

:i

617..

Öste rå ke

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-O -08

r'

I

KS

Dnr. KS 20I9/0235

§ l:3|

Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden

i

Tidningen

Skärgården

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen

föreslår

Kommunfullmäktige besluta

Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen
Kanalen, Tidningen Skärgården, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.
1.

2.

Kostnaden

för annonsering

under 2020 finansieras inom Kommunstyrelsens

ram.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde 2019-10-21, § 8:12 att
annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen
Kanalen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter samt att kostnaden för
annonsering 2020 fmansieras inom Kommunstyrelsens ram. Härmed föreslås
annonsering utökas så

att

även ske

i

Tidningen Skärgården.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-12-13.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar
beslutsförslag innebärande
1.

bifall

till

Kommunstyrelsens förvaltnings

Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen

Kanalen, Tidningen Skärgården, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.
2.

Kostnaden för annonsering under 2020

finansieras

inom Kommunstyrelsens

ram.

Propositionsordning

Ordföranden frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner

att så är fallet.

Expedieras

Kommunkansliet

Justerandes signaturer

W

#6/-

Utdragsbestyrkande

Ö Ste rå ke
KS

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-0 -08

r'

I

Dnr. KS 201910009

§ |:32

Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har
ordförande

eller

till

Viss del överlåtit sin beslutanderätt

delegationsordning (antagen
till

till

utskott,

tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen

KS

2019-03-04, § 3:4) Dessa beslut skall redovisas

kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte

att

kommunstyrelsen

får

ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det
Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Delegationsbesluten,
sin helhet, finns tillgängliga

i

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

dock
fått

och anslagsbevis

inte

är uppsatt

på kommunens

anslagstavla.

Detta gäller

myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden

del av beslutet.

Sammanställning över anställningsbeslut inom Österåkers
perioden 2019-07-01

-

kommun under

2019-09-31.

Kommunstyrelsens ordförande har 2019-11-25 på brådskande delegation
enlighet

med Kommunstyrelsens

redaktionell ändring

i

ärendet

delegationsordning p. 13.1, beslutat

om Österåkers kommuns

i

om

ekonomiska

uppföljning per oktober 2019.

Kommunstyrelsens ordförande har 2019-11-27 på brådskande delegation
enlighet

med Kommunstyrelsens

införa Webbñltrering

i

delegationsordning

p. 13.1, beslutat

i

om att

de kommunala skolorna.

Kommundirektören har 2019-12-04, med stöd av Kommundirektörens
instruktion, beslutat

12-06

om tillfälligt

förordnande

som

Säkerhetschef fr.0.m. 2019-

mm. 2020-03-02.

Expedietas

Kommunkansliet

justerandes signaturer

W

'li/.-.mn-

_/-.
-

'#Zr

Utdragsbestyrkande

Öste rå ke r
KS

Sammanträdesprotokoll för

Kommägätäfllfâg

Dnr. KS 20|9l0032

§ I:33

Meddelanden och information
Kommunstyrelsen

vilka

anmäles

till

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 2019-10-22 - 2019-12-16.
-

Redaktionella ändringar av Taxa för kopiering av handlingar

kommun (ÖFS

2103:20) utifrån förändringar

i

i

Österåkers

Tryckfrihetsförordningen, 2019-

1

1-20.

-

Granskningsrapport dataskydd, dataskyddsombudets årsrapport 2018-2019,

2019-09-1 6.
-

Minnesanteckningar, Trygg i Österåker, 2019-10-01.
Sammanträdesprotokoll, Storstockholms Brandförsvar, 2019-10-22.
Protokollsutdrag, Storsthlm, § 72 Verksamhetsplan och budget för år 2020.

2019-1 1-07.
-

Brev, Trañkverket, Svar på brev rörande trafiksäkerhet på Väg 276 norr

om

Åkersberga. 2019-11-08.
Skrivelse, Storsthlm, Medel till utökat stöd vid införandet av Lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) 2019. 2019-

1

1-22.

Sammanträde Norrvatten 2019-11-25.
och omsorgsnämnden, Attestförteckning Vård- och
omsorgsnämnden 2020.
-

Kallelse,

-

Protokollsutdrag, Vård-

-

Sammanträdesprotokoll, Storstockholms brandförsvar, 2019-11-26.

Protokoll, Armada Fastighets
AB, 2019-11-26. Protokoll, Armada Bostäder AB, 2019-11-26. - Protokoll,
Armada Kommunfastigheter AB, 2019-11-26. - Protokoll, Armada
Blåsljusfastigheter AB, 2019-11-26.
- Protokoll, Österåkers Exploateringsfasügheter
AB, 2019-11-26.
-

Protokoll, Österåkers stadsnät, 2019-11-26.

-

-

AB Åkers Kanal, 2019-11-26.

-

Protokoll,

-

Protokoll, Sågra Fastighets

-

Protokoll,

-

-

AB, 2019-11-26.
Armada Centrumfastigheter AB, 2019-11-26.
Protokoll, Armada Projektfastigheter AB, 2019-11-26.
Protokoll, Armada Stenhagen AB, 2019-11-26.
Protokoll, Tunadotter AB, 2019-11-26.
Protokoll, Armada Mellansjö, 2019-11-26.
Cirkulär 19:49, SKL, Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och

småhus

i

bostadsrättsforrn. 2019-11-29.

Forts.

Justerandes signaturer

:f
i

?_ø_

%/

Utdragsbestyrkande

Öste rå ke r
Forts.

-

KS

Sammanträdesprotokoll för

Kommägätägellfâ;

§ 1:33

AB Åkers

Protokoll,

Kanal (Per Capsulum), 2019-12-02.

SKL, Överenskommelse - Lokala omställningsmedel (TLOKL) och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser -

-

Cirkulär 19:53,

prolongerad. 2019-12-04.
-

Minnesanteckningar,

-

Cirkulär 19:54,

-

pensionärsrådet, 2019-12-04.

SKL, Hyreshöjning

fr.om.

den

1

januari

2020 för lokaler

med

konsumentprisindex (KPI).
Tillsynsrapport, Länsstyrelsens Stockholm, Överförmyndaren. 2019-12-12

avtal
-

knutna

Kommunala

till

Cirkulär 19:57,

Postlista V.

SKL, Omsorgsprisindex (OPI). 2019-12-13.

43-50/2019.

Expedieras

Kommunkansliet

.

Justerandes signaturer

IW?““N

M

Utdragsbestyrkande

LL?

Öste rå ke r

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-0 -08
I

KS

Dnr. KS 20|9I03 |9

§ |:34

Tidigareläggning av Södra Boulevarden

Kommunstyrelsens beslut
1.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får

Södra Boulevarden

i

enlighet

med

i

uppdrag

att tidigarelägga

anläggande av

Samhällsbyggnadsförvaltningens

tjänsteutlåtande daterat 2019-12-20.

2.

Finansiering av projektet ske

i

exploateringsbudgeten och kostnaderna

fördelas mellan framtida exploateringar

inom

privat

och kommunal mark.

Sammanfattning

När

trañkförvaltningen under Våren

Båthamnsvägen har behovet
Boulevarden uppkommit.

kommer

att tidigarelägga

att

stänga plankorsningen

utbyggnaden av Södra

I

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-20.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar
béslutsförslag innebärande
1.

bifall

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Södra Boulevarden

i

enlighet

med

till

Samhällsbyggnadsförvaltningens

får

i

uppdrag

att tidigarelägga

anläggande av

Samhällsbyggnadsförvaltningens

tjänsteutlåtande daterat 2019-12-20.
2.

Finansiering av projektet ske

i

exploateringsbudgeten och kostnaderna

fördelas mellan framtida exploateringar

inom

privat

och kommunal mark.

Propositionsordning

Ordföranden

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner

att så är fallet.

Expedieras
Samhällsbyggnadsförvaltningen

'

Justerandes signaturer

1-"

Utdragsbestyrkande

ÖSte rå ke r
KS§

Sammanträdesprotokoll för

Kommägâtåröellââg

Dnr. KS 20| 9/0299

|:35

Ungdomsjouren

Föreningsbidrag,

Bellis

Kommunstyrelsens beslut
1.

på 90 Tkr

Bevilja bidragsutbetalning

till

Ungdomsjouren

Bellis för att

kunna

bedriva löpande verksamhet.

2.

Bidraget för punkt

1

finansieras

inom Kommunstyrelsens budgetram

för

2020.

Sammanfattning

Ungdomsjouren

Bellis,

802513-8069, söker bidrag för verksamhet är 2020.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-30.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar
beslutsförslag innebärande
1.

bifall

Bevilja bidragsutbetalm'ng

bedriva löpande verksamhet.
2.

Bidraget för punkt

1

till

Kommunstyrelseförvaltningens

på 90 Tkr

till

Ungdomsjouren

Bellis för att

kunna

\

finansieras

inom Kommunstyrelsens budgetram

för

2020.

Propositionsordning

Ordföranden

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ünner

att så är fallet.

Expedietas
Tjejjouren Bellis

Kommunkansliet

M
(_ø___.

Justerandes signaturer

W?

Utdragsbestyrkande

