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Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera, § I2:2 Ann-Christine Furustrand (S)
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Michaela Fletcher (M) §§\I2:|.12:3.“Tis-|2zls. :mn-mo och |2:22.›2:24uM
77;
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Istine Furustr d (5) §§ I2:1- :3. l2:5-lZ:I5 . 7-I2:20 och
Il:22-I2:24

Anslagsbevis §§ I2z4. l2:16 och |2:2l justerades i anslutning till sammanträdet

Justering tillkännagiven

genom anslag 20 I 9-” - L5- 20 I 9- 12-0“,

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 20 I 9-] I -06
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Fredrik Zezhraus

6 Österåker

Sammanträdesprotokoll för

Kommunstyrelsen

Tid

Plats

Närvarande

Utses att justera, § 12:2

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Onsdag den 6 november 20I9, klockan 5.00 - I5.59

Largen, Alceahuset. Åkersberga

Enligt bifogad närvarolista

Ann-Christine Furustrand (S)

Fredrik Zathraeus §5 l2:4, I2:|6 och I2:2I

____ 4..- """"'""_'“*--.

Michaela letcher (M) §5 12:4. lizlé och I2:2I
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Anslagsbevis

justering tillkännagiven

genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Förvaringsplats för

protokollet

§ I2:4. 122I6 och§ 12:2I justeras i anslutning till sammanträdet

20I9-I [-08 - 2OI9-I I-29

Kommunstyrelsen

2019-II-06

Wnkansliet,/clêeahu t. ÅkersbergaMu .,

*

Fredrik Zethraaus
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Närvarolista

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§

M Michaela Fletcher, ordförande X
L Mathias Lindow, I:e vice ordf. X
5 Ann-Christine Furustrand. 2:e vice ordf. X
M Johan Boström X
M Hampe Kleln X
M Christina Funhammar X
L Ritva Elg - Conny 5.

C Anne-Li Hllber't X
KD Arne Ekstrand X
5 Mats Larsson X
RP Roger Johansson X
SD Anders Borelid X
V . Franclsco Contraras - Björn F.

MP Michael Selander - Daniel L.

Ersättare Tjänstgörande §§

M Conny Söderström X
M Kenneth Netterström X
M Conny Llng X
C Björn Pålhammar X
KD Mikael Ottosson X
5 Daniel Lundin X
RP Hans Hellberg X

Christina Wulff -

vriga närvarande Funktlon

Staffan Erlandsson Kommundirektör

Magnus Bengtsson Ekonomidirektör

Kent Gullberg Samhällsbygnadschef

Peter Freme Kanslichef

Katarina Frama Lednlngsstrateg

Helena Granberg Kommunlkatlonschef

Anna Anderman Väg- och trafikchef

Krister Sernbo Strategisk planeringschef

Daniel Jäderland lnfrastrukturstrateg

Sara Salminen Nämndsekreterare

Christoffer Arnsbler Gustafsson Dataskyddsstmteg

joachim Holmqvist Subschef (M)

Susan EI Hark Politisk sekreterare (L)

Fredrik Zethraaus Kommunsekreterare

Register till Kommunstyrelsens protokoll 6 november 20 I 9

§ 12:1 Upprop och fastställande av dagordm'ng

§ 12:2 Val av iusterare och information

§ 12:3 Godkännande av planprogram för Åkersberga stad - centrumomrâdet

§ '12:4 Remissvar angående reviderad Klimat- och energisuategi för Stockholms län 2020-2045

§ 12:5 Synpunkter över Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt

§ 12:6 Åtgärdsvalsstudie väg 276 - handlingsplan

§ '12:7 Svar på motion nr 14/2018 från Björn Molin (RP) _- Angående n'dsportcn

§ 12:8 Svar på motion nr 21/2018 från Hans Hellberg (RP) - Bygg Södra boulevarden nul

§ 12:9 Svar på motion 7/2019 från AnnaChIistine Furustrand (S) och Mats Larsson (S)
- Säkzg.

vägövergångar längs 276:an

§ 12:10 Svar på medborgarförslag nr 10/2019, 12/2019 och 18/2019 - Bifall till

Roslagspartiets motion nr 21/2018 ”Bygg Södra Boulevarden nul”

§ 12:11 Svar på medborgarförslag nr 11/2019 - Ny tülfansväg till Österskär

§ 12: 12 Svar på medborgarförslag nr 13/2019 - Tülfartsväg Österskär

§ 12: 13 Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2019

§ 12:14 Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2019

§ 12:15 Österåkers kommuns uppföljning pet september 2019

§ 12:16 Svar på skxivelse från kommunens revisorer - Upplysning avseende
Kommunstyrelsens hantering av ärendeberedning och sammanträdesarvoden

§ '12:17 Svar på motion nr 5/2018 från Biöm Molin (RP) - Polisens verksamhet

§ 12:18 Svar på medborgarförslag nr 16/2019 - Rösta ”ja"
till seniorkortet som berättigar till

obegränsat resande inom kommunen för alla pensionärer

§ 12:19 Svar på medborgarförslag nr 24/201 9 - Kommunalråd i opposition

§ 12:20 Reviderade :üçtlinjer för förskola och pedagogisk omsorg

§ 12:21 Nytt Dataskyddsombud inom Österåkers kommuns nämndsorganisation
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§ 12:22 Meddelanden och information vilka anmälas i Kommunstyrelsen

§ 12:23 Redovisning av delegationsbeslut

§ 12:24 Övriga. frågor
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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 äzende Nyh' Datarlyddxømbud inom Örterüém kommun: na'Mndsørganiratiøn blir nummer 21 på
dagordningen.

Övriga frågor
Ann-Christine Furustrand (S) anmäler följande frågor:1. Det har kommit till vår kännedom att Österåker har tagit bort tilläggsbelopp för en del
elever och ändrat tilläggsbelopp för andra som går på Hellebocusskolan.2. Stämmer dessa uppgifter?
3. Vad är orsaken till att tilläggsbeloppen för eleverna har ändrats, eller tagits bort?4. Hur kan kommunen garantera att dessa elever ges anpassad undervisning?5. Ha: fler elever på andra skolor, privata som kommunala nekats tilläggsbelopp på samme.
sätt?

6. Hur garanterat kommunen att deras behov av anpassad undervisning tillgodoses?
Roger Johansson (RP) anmäler följande frågor
1. Hellebomsskolau.
2. Redovisning av att tiden lämnar regelbundet rapporter till Kommunstyrelsen.

Österåker
1
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KS§ 12:2

Val av justerare och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utse: Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Pratokollet justeras senast

-

måndag den 11 november klockan 09.00, konununkanaliet, Alceahuset.

Sammanfattning

Mats Larsson (5) föreslår Ann-Christine Fumsttand (5) till justerare. Protokollet föreslås

justeras senast måndag den 11 november klockan 09.00, kommunkansliet, Alceahuset.

Information
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KS § l213
Dnr. KS 20 l2/0484

Godkännande av planprogram för Åkersberga stad -

centrumområdet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna. Planprogram för Åkersberga stad - ccntrumomxñdet inklusive bilagor.

Särskilt yttrande

Roger Johansson (RP) lämna: ett särskilt yttrande

Planförslaget för centrumområdet i Åkersberga föranleder inte Roslagspartiet att göra några

invändningat generellt. Vi vill dock fästa uppmärksamheten vid att man i remissvaret från

Trañkverket efterfrågat en redovisning mer i detalj hur väg 276 ska fungera som en

genomfattsled och inte som en infartsväg till centmmområdet. Detta kan vi inte Gnna svar påi

planförslaget och vi efterfrågat dätmcd denna redovisning till Trañkverket.

Roslagspartiet vill också erinra om våra tidigare yttranden och teservatione: om att varsamt

utveckla nya områden med byggnationer där man bibehåller karaktären av en

skälgåtdskommun och att man inte bygger höga flerfamiljshus med förtätad plan utanför det

aktuella centrumomxädet och området Östra Kanalstaden.

Rogerjohansson (RP)

Sammanfattning

Österåkers kommun har i uppdrag av KS tagit Emm förslag till planprogram för Åkersberga

stad - centrumomxådet som ska peka på en riktning för den framtida utvecklingen av centrala

Åkersberga som ska möjliggöra hållbar Stadsutveckling. Centrumomådet ska bidra till den

önskade utveckling som beskrivs i kommunens översiktsplan, vilket är att bli en attraktiv och

modem stad med småstadskataktäx med blandad stadsmässig bebyggelse och attraktiva

offentliga ilatser. Centrumomxådets mål är en tät och attraktiv stadskärna med stationen som

navet, att ketsberga möter vattnet och att skärgårdsidendteten utvecklas, en stadskärna för

kreativitet och företagande och en god livsmiljö och trygg och säker stad.

Bes|utsunderlag

- Kommunstyrelsens planarbctsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 813.

- Samhällsbyggnadsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02, rev. 2019-1040.

Förslag ti" beslut

Michaela Fletcher (M) ytkar4bifa11 till planarbetsutskottets beslutsförslag innebäxande att

godkänna Planprogram för Åkezsbexgn stad - centrumomxâdet inklusive bilagor.

Forts.
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Fem. KS § 12:3 Ks 5 [2:4 Dnr. KS zon/0242

Propositionsordning
Remissvar angående reviderad Klimat- och energistrategi förOxdföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande Och Stockholms län 2020-2045finner att så är fallet.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnadsförvaluüngens yttrande över revidering av
Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045 som sitt eget.

2. Omedelbar justezzing av ärendet.

Sammanfattning

Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag utarbetat en Klimat- och energistrategi för
Stockholms län. Tidigare version från 2013 har reviderats och omfattat nu perioden 2020-
2045. Fyra områden beskrivs utifrån utsläppsperspekliv, åtgärdsbehov och aktörer: transporter
och resande, energiförsörjning, samhällsplanedng och bebyggelse samt konsumtion.
Österåkers kommun har inbjudits inkomma med remissvar, med förlängd svustid till 2019-
11-06.

Beslutsunderlag
- Kommunstytelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:4.
- SMäüsbyggnadsföwalmhgens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-30.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande
1. Kommunstyrelsen anta.: Samhällsbyggnadsförvalttüngens yttrande över revidering av
Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045 som sitt eget.
2. Omedelbar justering av ärendet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaéla Fletchers (M) yrkande och
ännu att så är fallet.

Expedieras
Expedieras - Länsstyrelsen Stockholm
u Samhänsbyggnadsförvalmingen - Samhallsbyggnadsforvalmmgen

|I|<fpr=|ndn< :innnumr - får.: > _ 1 |..|--..L--..._|.__.a. “Rfsu-andar ciurmfnrnr (1"
\ -'\ 7

. . .. | hJ... _4..-_ . .



Ösåeráker
Synnmncrttdasprata :1:-i! :"ör äk-m'nrmmstyrelse-n 20:14.! M35:

nn'H

Oäüaráker
§ i -a'itå'Sam . 'sun :ride-;mn:uk-Ji :li-r 292mm: “155W

KS § |2:5 Dnr. KS 20I9/0245

Synpunkter över Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns

vattendistrikt

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna remissvar angående Vattenmyndighcçemas samrådi enlighet med tjänsteutlåtande

"Synpunkter över Viktiga vattenfxågori Norra Östersjöns vattendjsttikt”, daterat 2019-10-01,
samt bilaga 2 ”Svarsfonnulär till samådshandlingen, daterad 2019-10-01".

Sammanfattning
Österåkers kommun har fått ”Samråd om Viktiga vattenftâgor i Norra Östersjöns
vattendjstrikt” på remiss. Samrådet pågå.: mellan den 2 maj och '1 november 2019. Vi framför
bland annat behovet av en tydligare vägledning från Länsstyrelsen gällande hur vi ska Visa på.

att dagvatten kommer att hanteras i detaljplaner samt tydligare vägledning om hur man kan
åstadkomma förbättrhgar av dagvattenhantering i befintligt planlagda områden. Vi pekar även
på att det krävs bättre samordning av nationella, regionala och konununala provtagninga: för

kontroll av ekologisk och kemisk status så att det framgår vem som han ansvar över olika.

delar. I kommunen råder det behov av en balans mellan kraven på åtgärder för att kunna
arbeta med målet att uppnå MKN och resurser för att kunna genomföra åtgärderna. Vi
efterlyser även tydligare riktlinjer för upprättande av verksamhetsområde för dagvatten.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:5.

- Samhällsbyggnadsförvalttüngens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-01.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottqts beslutsförslag innebärande att

godkänna remissvar angående Vattenmyndigheternas samråd i enlighet med tjänsteutlåtande

"Synpunkter över Viktiga vattenfrågor i Norra Östetsiöns vattendjstrikf', daterat 2019-10-01,
samt bilaga 2 ”Svarsformulär lill samrådshandlingen, daterad 2019-10-01”.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistxikt, Länsstyrelsen '1 Västmanlands län,

- Samhällsbyggnadsförvaltningen

KS§ I216 Dnr. KS :mv/0127

Åtgärdsvalsstudie väg 276 - handlingsplan

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna återrapporteringen av handlingsplan För åtgärdsvalsstudie för väg 276.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaluüngen har sannnanställt statusen för de åtgärder som föreslagits i

åtgärdsvalsstudie väg 276 i en handlingsplan.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:6.

- Sarnhäüsbyggnadsfötvalttüngen tjänsteutlåtande daterat 2019-10-08.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att

godkänna återmpporteringen av handlingsplan för åtgärdsvalsstudie för väg 276.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvalmhgen
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KS § 12:7
Dnr. KS MIB/0215

Svar på motion nr I4/20I8 från Björn Molin (RP) - Angående
ridsporten

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion 14/2018 besvarad med hänvisning tillatt Österåkers kommun i en skrivelse till

Trañkverket påtalat behoven av säkerhetshöjande åtgärder på Väg 276 och särskilt vid Boda
by där Bobackens ridskola är belägen.

Sammanfattning
I motion nr 14/2018 yrkas på att Kommunstyrelsen omedelbart kontaktar Trañkverket och
kräver att säkerheten på väg 276 vid Boda by och Bobackens ridskola stärks på de sätt som är
tpöjliga innan en allvarlig olycka inträffar då ryttare och hästar mäste passera över aktuell väg.
Ostetåkers kommun har framställt en skrivelse till Trañkverket angående trafiksäkerheten på
väg 276.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskort har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:7.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
« Samhällsbyggnadsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01, §

7:'12.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till otdförandeföxslaget innebärande att anse motion
14/20] 8 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun i en skrivelse till

Trañkverket påtalat behoven av säkerhetshöjande åtgärder på Väg 276 och särskilt vid Boda
by där Bobackens ridskola är belägen.

Ann-Christine Furustrand (S) och Roger johansson (RP) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller
Ann-Christine Furusuands (S) och Rogerjohansson (RP) yrkande och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

'

Expedieras
- Tekniska nämnden
- Konununkansljet

KS § 12:8 Dnr. KS MIB/0367

Svar på motion nr 2I/20I8 från Hans Hellberg (RP) _ Bygg Södra
boufevarden nu!

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 21/2018 besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen uppdragit åt

Samhällsbyggnadsförvalmingcn att ta fram en detaljplan för Södra Boulevatden samt att

Sunhällsbyggnzdsförvaltxüngen även utreder en provisorisk lösning.

Sammanfattning '

,

I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att en mindre detaljplan för
Södra Boulevarden separeras från detaljplanearbetet med Västra kanalstaden och tidigareläggs
och att denna detaljplan genomförs omedelbart och att byggnationen av Södra boulevarden
startar och byggs snarast.

Beslutsunderlag
- Konununstyrelsens planarbetsucskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:8.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Sanülällsbyggnadsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-08.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-08-20, § 6:12.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget att anse mon'on m: 21/2018
besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen uppdragit åt

Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en detaljplan för Södra Boulevarden samt att

Samhällsbyggnadsförvaltnmgen även utreder en provisorisk lösning.

Ann-Christine Furustrand (S) och Rogerjohansson (RP) yrke.: bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller
Ann-Christine Furustmnds (S) och Roger johansson (RP) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras
- Tekniska nämnden
- Konurnunkansliet

I'ma-ni-...Am ..:-.........-.. . ...u-R
u men." min.- -Im-mmm. ,auf-5 '.n . ..._-.. I hJ... _.L__..,|.. |



,Å Östaráker
;anammaade-.rpI--am(._.gil' .För ?tg-'pmnansnyr-:iséw JC! !

-LI
I -06

:

Östêråkar
.hannanci'adespn-ccüwxjåi 5117;' ;isrmwmza-:yra'sen 'Mi 9-i 4-06

KS § I2:9 Dnr. KS 2079/0136

Svar på motion 7/20I9 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats

Larsson (8)
- Säkra vägövergångar längs 276:an

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Motion nr 7/2019 anses besvarad iden del som avser att kommunen ska ta upp en dialog

om säkra Vägövergångar För oskyddade trafikanter vid Bobackens stall i Boda och Skånsta

norra busshållplats med hänvisning till att Trañkverket redan tillskrivits i ärendet.

2. Motion nr 7 /2019 avslås iden del som omfattar att kommunen ska utreda vilken typ av

lösning som fungera.: bäst vid Bobackens stall i Boda och Skånsta norra busshållplats samt ta

fram kalkyl med hänvisning till att det är Trañkverkets väg och därmed ansvarl

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag återkomma med förslag till beslut om att

förklara Boda som tättbebyggt område.

Sammanfattning .

I motionen föreslås att kommen ska föra en dialog med Trañkverket för att göra det säkrare

för oskyddade trafikanter att korsa väg 276 vid Boda och Skånsta norra och även återkomma
med förslag och kosmadsberäkning. Samhällsbyggnadsförvalttüngen för en dialog med
Trañkverket om detta men anser inte att förvaltningen själva ska ta fram åtgärdsförslag då

detta inte är en kommunal Väg. En sänkning av hasüghetsbegtänsningen vid Boda skulle dock
van möjlig genom att kommunen förklarar Boda som tättbebyggt område.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:9.

- Michaela Fletchezs (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltnmgens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-01.

- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens satmnanträde 2019-10-01, § 7:13'

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande

1. Motion nr 7/2019 anses besvarad i den del som avser att kommunen ska ta upp en dialog

om säkra Vägövetgångar för oskyddade trafikanter vid Bobackens stall i Boda. och Skånsm
norra busshållplats med hänvisning till att Trafik-verket redan dllskrivits i ärendet.

2. Motion nr 7 /2019 avslås i den del som omfattar att kommunen ska utreda vilken typ av

lösning som fungerar bäst vid Bobackens stall i Boda och Skânsta norra busshållplats samt ta

fram kalkyl med hänvisning till att det är Trañlcverkets väg och därmed ansvar.

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag återkomma med förslag till beslut om att

förklara Boda som tättbebyggt omrâde.
Form.

Foxts. KS § 12:9

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen samt bifall till beslutspunkten 3.

Propositionsordning I

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande

innebärande att motion m.- 7/2019 anses besvarad i den del som avser. att kommunen ska ta

upp en dialog om säkra Vägövergångax för oskyddade trafikanter vid Bobackens stall'i Boda
och Skånsta norra busshållplats med hänvisning till att Ttañkverket redan tillskrivits i ärendet

eller enligt Ann-Christinas (S) yrkande att bifalla motionen och fmner att Kommunstyrelsens
beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Propositionsordning 2

Ordföranden frågat därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchets (M)
yrkande innebärande att motion n.: 7/2019 avslåsi den del som omfattar att kommunen ska

utreda vilken typ av lösning som fungerar bäst vid Bobackens stall i Boda och Skånstø. norm
busshållplats samt ta fram kalkyl med hänvisning till att det är Trafikverkets väg och därmed
ansvar eller enligt Ann-Christinas (S) yrkande att bifalla motionen och finner att

Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Propositionsordning 3

Ordföranden frågat om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande

innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltxüngen ges i uppdrag återkomma med förslag till

beslut om att förklara Boda som tättbebyggt område och finner att så är fallet

Expedieras
- Tekniska. nämnden
- Kommunkansliet
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KS 2019/0073
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Svar på medborgarförslag nr [01201 9, I2/20l9 0th I8/2019 - Bifall
till Roslagspartiets motion nr 2 I/20I8 "Bygg Södra Boulevarden
nu!”

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget). 10/2019 - ”Tillfutsväg till Österskär”, 12/2019 - "Tülfartsväg tillÖsterskär" samt 18/2019 - "Bifall till Roslagspatdets motion” läggs som bilaga till motion nr21 /2018 - Bygg Södra boulevazdcn nu! från Hans Hellberg (RP) och anses därmed besvarade.

Sammanfattning
I medborgarförslag 10/2019, 12/2019 och 18/2019 som inkom till Österåkers kotnrnuni
februari/mars 2019 vill förslagsställarna bifalla motion nr 21/2018 - Bygg Södra boulevarden
nu! från Hans Hellberg (RP).

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planubctsutskott han: behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:10.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02.
- Protokollsutdrag Etän Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01, § 7214-, § 7:16 och
§ 7:18.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandefötslagct innebärande att medborgaxförslagen10/2019 - 'Tülfartsväg till Österskär”, 12/2019 - ”Tillfartsväg till Österskär" samt 18/2019 -
”Bifall till Roslagspartiets motion” läggs som bilaga till motion nr 21/2018 - Bygg Södraboulevarden nul från Hans Hellberg (RP) och anses därmed besvarade.

Roger Johansson (RP) biträder ordförandeförslaget.

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

Expedieras
- Förslagsställama
- Tekniska nämnden
- Kommunkansliet
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Svar på medborgarförslag nr I I/20 I 9 - Ny tillfartsväg till Österskär

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslag 11/2019 anses besvarat med hänvisning till att Samhällsbyggnads-
förvaltningen fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för sk. Södra boulevatden.

Sammanfattning
I medborgmförslaget som inkom till Österåkers kommun den 1 mars 2019 föreslås att det
byggs en ny tillfart till Österskär söder om Sågvägen.

Beslutsunderlag
- Kommunstyxclsens planarbetsucsko tt har behandlat ärendet 20194046, § 8:11.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvalnüngens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01, § 7:15.

Förslag till bes|ut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att medborgarförslag
11/2019 anses besvarat med hänvisning till att smbäüsbyggnadsföwalmingen fått i uppdrag
att ta fram en detaljplan för 5.14. Södra boulevaxden.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) ytkande och
Emma: att så är fallet.

Expedieras
- Förslagsställaren
- Tekniska nämnden
-_ Kommunkansliet
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Svar på medborgarförslag nr |3120I9 - Tillfartsväg Österskär

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslag m 13/2019 anses besvarat med hänvisning till att Samhällsbyggnads-

förvaltningen fätt i uppdrag att ta fram detaljplan för den s.k. Södra boulevardcn.

Sammanfattning

I medborgarförslaget som inkom till Österåkers kon-mmm den 11 mars 2019 förmläs att

kommunen omgående påbörjar bygget av den s.k. Södra boulevardcn.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:12.

- Michaela Fletchets (M) ordförandeförslag daterat 201940-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02.

- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sarmnanttäde 2019-10-01, § 7:17.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandefözslaget innebärande att medborgarförslag nr

13/2019 anses besvarat med hänvisning till att Samhällsbyggnadsförvaltningen fåtti uppdrag

att ta fram detaljplan för den sk. Södra boulevazden.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kotrmunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och

finner att så är fallet.

Expedieras
- Förslagsställaren
- Tekniska nämnden
- Kommunkansliet

KS § I2:I3 Dnr. KS 20I9/0043

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 20 I 9

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2019 noteras till protokollet.

Sammanfattning
V

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -61 971 :kr vilket motsvarar 98 % av

pedodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 1 247 tkr varav 84 12k.: återfinns inom

Samhäüsbyggnadsförvalmügens delar. Under perioden har 1 953 tkr redovisats som

investeringar. Kommunstyrelsen upprepar sin prognos från tidigare uppföljning i samband

med delåxsbokslutet till en positiv budgetavvikelse om 600 du per sista december.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens förvalmings tjänsteutlåtande daterat 2019-10-21.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:3.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltning-s beslutsförslag

innebärande att kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2019 noteras till

protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden fråga: om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och

finner att så är fallet.

Expedieras
- Ekonomiavdelningen
- Controller .KS/KF
- Kommunkansliet
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Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 20! 9

Kommunstyrelsens beslut
V

Kommunfullmäktiges ckonomiská, uppföljning per september 2019 noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunbllmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -10 117 tkr Vilket motsvara.: 103 "/0'av periodbudgeten. KF upprepat sin prognos från tidigare uppföljning i samband meddelårsbokslut“ till ett en budgetavvikelse på -300 tkr. pet sista december.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-10-21.- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:4.

Förslag tilf beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslaginnebärande att komunhümäkdges ekonomiska uppföljning per september 2019 noteras tillprotokollet.

Propositionsordning
Ordföranden fråga: om Kommunstyrelsen beslutar enligt Ivüchaela Fletchers (M) yrkande ochfinner att så. är fallet.

Expedieras
- Ekonomiavdelningen
- Controller [CS/KF
- Kommunkansliet

KS 5 12:15
Dnr. KS 2019/0043

Österåkers kommuns ekonomiska uppfölining per september 20 I9

Kommunstyrelsens beslut

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per september månad 2019 godkänns.

2. Bevilja bidragsutbetalning på 90 Tkr till Ungdomsjouren Bellis för att kunna bedrivalöpande verksamhet.

3. Bidraget för Punkt 3 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2019.

4. Redaktionell ändring på. sid 6 i tjänsteutlåtandet innebärande att siffran i ”Centrala pesterprognostisemr en positiv avvikelse om 24,5 Mkr jämfört med budget." ska ersättas med”Centrala poster prognostiserat en positiv avvikelse om 24,2 Mkr jämfört med budget."

Sammanfattning
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljnipgar ska Kommunstyrelsensförvaltning redovisa bokslutspxognos pe: 2019-12-31. för Österåkers kommun. Kommunensfinansiella mål följs upp och avstämxñnga: '1 förhållande till budget 2019 görs under året.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-10-31.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:5.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvalmjngs beslutsförslaginnebärande
1. Budgetuppföl'njng för Österåkers kommun per september månad 2019 godkänns. -

2. Överlämnar steråkezs kommuns ekonomiska uppföljning per september 2019 tillKotmnunñlllmäktige för kännedom enligt kommcns ekonomiska styxregler.
3. Bevüja bidragsutbetalning på 90 Tkr till Ungdomsjouren Bellis för att kunna bedzivalöpande verksamhet.
4. Bidraget för punkt 3 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2019.

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring innebärande att beslutssaten två, ÖverlämnarÖsteråkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2019 till Kommunfullmäktigeför kännedom enligt kommunens ekonomiska styrregler, utgår.

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring på sid 6 i tjänsteutlåtandet innebärande attsiffran i ”Centrala poster prognosásenar en positiv avvikelse om 24,5 Mkr jämfört medbudget” ska ersättas med "Centrala poster prognostiserar en positiv avvikelse om 24,2 Mkrjämfört med budget.”
Fem.
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Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och

Eline: att så är fallet. \

Expedieras
- Ekonomiavdelningen
- Controller KS/KF
- Konmmnkansliet

KS § I21l6 Dnr. KS 20I9/0244

Svar på revisorernas begäran om upplysningar avseende

Kommunstyrelsens hantering av ärendeberedning och

sammanträdesarvoden

Kommunstyrelsens beslut

1. Som svar på revisorernas frågor överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande, dan-.rat

2019-1 1-04.

2. Omedelbar justering av ärendet.

Röstfötklaring

Michaela Fletcher (M) lämna.: en röstförkladng

Den hänvisning som vissa ledamöter i Kommunstyrelsen gör beträffande professor Lundin

vid Uppsala Universitet måste ifrågasätta med hänvisning till att den fråga som ställts dll

Lundin ej är känd.

Michaela Fletcher (M)

Protokollsanteckning

Rogerjohansson (RP) lämnar en protokollsanteckxüng

Vi anser inte att det nuvarande regelverket gällande arvoden till förtroendevalda ger utrymme

för de pågående utbetalningama till ledamöter i alliansens särskilda utskott, AA och AU.

Vi delar inte heller till fullo slutsatserna i den bifogade tjänstemannaskrivelsen, Dm:

2019/0244. Utskottens verksamhet, vilka ledamöter som ingår eller protokoll finns 6 h tinte

beskrivna på kommunens hemsida, osterakense

Uttalanden från exempelvis Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt och expert på

kommunallagen, anser vi, ge: ytterligare stöd till växt ställningstagande. Citat ”Det är

naturligtvis inte rimligt att man hittar på låtsasorgan och_ sätter sig i möten och tat ut arvoden

för det. Det är inte rimligt och det är framför allt inte lagligt.”

Vi anser att själva kärnfrågan är om grupperna bildas inom kommunstyrelsen med dåvarande

ledamöter och ersättare, protokollfött, eller om grupperna bildas av vissa ledamöter i KS eller

utanför 1(st arbetsordning.

Vi stöder t v Socialdemokratemas yrkande 2019-10-31 ”Svar på revisorernas begäran om
upplysning om beslut och rutiner med bäring på. beredningen och

sammanträdesarvoden'ngen.”

Roger Johansson (RP)

Reservation

Socialdemokraterna lämnar en skriftlig reservation

Österåkers kommun har en antagen politisk organisation. Till de uppdrag i styrelser och

nämnder i enlighet med den politiska organisation ät ledamöter och ersättare valda.

De valda ledamöterna och ersättarna ges arvoden i enlighet med gällande modesreglemente.

Forts.
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Fotts. KS § 12:16

Beslut fattas, protokoll upprättas. Det är bara så det kan gå till.

Där utöver har Alliansen på egen hand, gett sig själva rätten att vid sidan av den politiska

organisationen sammanträde i egna s k alliansbcredninga: och för dessa sammanträden gett sig

själva arvoden.

Vi menar att alliansens agerande är kommunalrättsligt felaktigt och kan aldrig accepteras .

Beslut skall fattas, protokoll upprättas.

Österåkers kommun skall styras och ledas med medborgarnas bästa för ögonen. Insyn och
offentlighet skall prägla beslutsfattandet. När detta inte sker, när beredningar vid sidan av den
kommunala organisationen bestäms av ett fåtal vid den yttersta makten, är det igrunden ett

hot mot demokratin.

Det är beklämmande att alliansen inte inser det självklara i att maktutövning sker genom
offenüiga protokollförda beslut. Demokratin bygger på kollektivt beslutsfattande. Det är likaså

beklämmande att alliansen sakna: insikt om hur illa det är att ge sig själva arvoden, utan beslut,

utan offentliga protokoll. Detta agerande har skadat förtroendet för politiker i Österåker.
Om inte vii opposition hade offentliggjort dessa beredningar, att alliansen gett sig själva

arvoden utan beslut, hade detta aldn'g uppdagats. Vi förväntar oss inte tack från alliansen, men
väl större respekt för vårt arbete.

Ann-Christine Furustrand (5)

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna ha.: inkommit med en begäran om upplysning avseende
Kommunstyrelsens hantering av ärendeberedning och sammanträdesatvoden (Bilaga 1).

Revisorerna önska: Kommunstyrelsens svar senast 2019-11-11.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens förvaltnmgs tjänsteutlåtande daterat 2019-11-04.
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:6.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag

innebärande att som svar på revisorernas frågor överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande,

daterat 2019-11-04.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande omedelbar justering av ärendet.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar

1. Avslag på liggande beslutsförslag till förmån för eget beslutsförslag från (S), (V) och (MP).
2. De arvoden som felaktigt betalats ut till alliansens företrädare som gått på
aDiansinstansemas möten skall återbetalas.

Roger Johansson (RP) och Anders Borelid (SD) biträder Ann-Christine Fuzustrands (S)

yrkande.

Fatta.

Forts. KS S 12:16

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller

enligt Ann-Chxistine Furustrands (S) yrkanden och finner att Kommunstyrelsens beslutar

enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning
Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstat ja, den som är för Ann-Christine

Furusttands (S) yrkande rösta: nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstn'mgslista med 9 lat-röster och 5 nej-röster.

Expedieras
- De förtroendevalda revisorerna

- Kommunkansliet
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Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20I9 - 2022)
KS 20I9-l l-06, § I2:I6

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare I N A
M Johan Boström X X
M Hampa Klein X X
M Christina Funhammar X X
L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X
L Ritva Elg - Conny S. X
C Anne-Li Hübert X X
KD Arne Ekstrand X X
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X X
S Mats Larsson X X
RP Roger Johansson X X
SD Anders Borelid X X
V Francisco Contrexas - 'Björn P. X
MP Michael Selander - Daniel L. X
M Michaela Fletchér, ordförande X X

Ersättare

M Conny Söderström - X
M Kenneth Netterström X
M Conny Ling X
C Björn Pålhammar X
KD Mikael Ottosson X
8 Daniel Lundin X
RP Hans Hellberg X
V Christina Wulff -

Resultat 9 5 -

14/7:

[(53 20:*1411-0é;

1 äizzlc

Till Kommunstyrelsen

2019-10-31

Svar på revisbrernas begäran om upplysning om beslut och rutiner

med bäring på beredningen och sammanträdesarvoderingen

Den samlade oppositionen kan inte ställa sig bakom förslaget till svar i det tjänsteutlåtande

som kommundirektören och kanslichefen upprättat, 2019-11-04, Dnr KS 2019/0244. Därför

ger vi vårt svar på revisorernas frågor I detta dokument. Vårt dokument innehåller även
kommentarer och bemötande av innehållet till svar till revisorerna ltjänsteutlåtandet.

Fråga 1: Hur är kommunstyrelsens ärendeberedning uppbyggd?

Svar: Den bygger på offentliga och grotokollförda beslut
2018-11-19, fattade Österåkers kammunfullmäktlge beslut om ny politisk organisation för

mandatperioden 2019-2022. Beslut fattades samtldigt att under Kommunstyrelsen inrätta

ett arbetsutskott (KSwAU), ett planarbetsutskott (KS plan AU), samt ett produktionsutskott
(KS-PU).

Kommunstyrelsen
V

2018-12-10 (KF 99:17) förrättade Österåkers kommunfullmäktige val till Kommunstyrelsen,
14 ledamöter Inklusive ordförande, förste vice ordförande samt 8 ersättare för

mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31.

Kommunstyrelsens ärendeberedning är enligt KF beslut, se ovan dvs. beroende av ärendets

art bereds ärenden I arbetsutskott (KS-AU), planarbetsutskott (KS plan AU),

produktionsutskott (KS-FU) för att gä'vidare för beslut till kommunstyrelsen (och i

förekommande fall till Kommunfullmäktige). österåkers kommun har en polltlsk antagen
organisation, se bilaga 1 (källa: kommunens hemsida).

Fråga 2: Hur är ärendeberedningen, dess process och beredningsorgan

formaliserade (tex. beslut I kommunstyrelsen eller fastställt på annat sätt)?

Svar: Den bygger gå offentliga och grotOkollförda beslut. Hänvisning ti|| fråga 1.

Österåkers kommun har en upprättad rutin för sekreterare. 1 den står bland annat om vikten

av att l protokoli redovisar beslutsunderlag, dvs. vllka kommunalrättsllga Instanser som har
varit delaktiga i beredningen av ärendet. Se utdrag ur ”Rutin för sekreterare, 2015-10-16,

reviderad 2016:12-01. Version 1.1” nedan.



Beslutsunderlag

Här redovisas vilka handlingar, tiäustentlámndm protokollsurdmg eller :um-At, som

ligger till grund för beslutet. Det är extra viktigt att dett-A framgår om ärendet

kommer från en annan nämnd. Detm för 'Att se att berörd fnckniimnd har haft

möilighet att bereda ärendet. Så här kan det se ut när r'aclmänmd hm: behandlat

ärendet och ärendet ska till Kommlmstyrelsen:

Beslutsunderlag
- Konnnmmq'rclsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16. ;5.

9:1.

- Mathias Lindows (FP), ordförande Kulmr- och Eritidsuiiumden, beslutsförslag

daterat 3015-09-07
- Konnmmlmnsliers tiiinsteurlåmnde daterat 2015-09-01.

- Protokollsutckng från Kulnw- och fritidsnämndens sanmmnträde ZOlS-OS-l',
'

o: '.

- Kultur- och fritidsförvultuhlgexAs tiänsmtlñtnude daterat 2015-03-18.
V

VI har noterat att tjänsteutlåtanden l kommunstyrelsen redovisar ärendens beredning I

enlighet med den beredningsprocess som är upprättad genom besiut I kommunfullmäktige,

dvs. ett arbetsutskott (KS-AU), ett planarbetsutskott (KS plan AU), samt ett

produktionsutskott (KS-FU). Med tillägg av den ev. saknämnd som behandlat ärendet. Skälet

för att Alliansens beredningar inte upptas här är att dessa Inte fattats beslut om, inte är

bes1utsinstanser.

Fråga 3: För vilka delar/möten I beredningsprocessen utgår

sammanträdesarvode?

Svar: Arvode ska ut å till de förtroendevalda som är valda enom besluti

kommunalrättslig instans.

D.v.s. av kommunfullmäktige elier av kommunstyrelsen) I den av fullmäktige fastlagda

politiska organisationen (se bilaga 1). Endast de ledamöter som är valda på ovan beskrivna

sätt har rätt till arvode enligt av fullmäktige fastställda bestämmelser avseende arvoden och

ersättnlngar (antagen av KF 2017-01-30). Att alliansen gett sig själva arvode för berednlngar

utanför kommunens polltlska organlsatlon anser vi är felaktigt.

för “lamm Satemb-
'

För Mngiparttet

i
»3 l )

=

.
I'

'
'r

r". ,I
*'

7-1/

r m LLM/u z,
;MM

kfnn-Christlne Furustrand
(léå'm

Mlchael Sohlander

För Vänsterpartiet

Fransisco Contreras

Bilagor 1. Kommunens organisation. 2.|(S reglemente. 3 Kommentarer tjänsteutlåtande

Nr 1. Kommunens organisation.

huru-:1 ' :malm: hlKommunfulimäktige
le'vJIuv-IHHFÅB

Nämnder

Förvaltningar

rulmr .annu-,u- “x“...v-h

| Hmmm“ Mummy-1

Nr 2.

Kommunstyrelsens reglemente, ÖFS 2019:2, antagen av Kommunfullmäktige 2018-12-10, KF

5 9:7. Dnr: KS 2018/0353. Sidan 6, samt sid 7, §10 Delegering från Kommunfulimåktige.

Bolag-ring från Kummunfullmäktlge

10 5 Ha vunnunstyrulwcu sku bquum I :MI-innan: grummr MV ilrcnniun:

." -
. . . 4'

'

. \ \

v 1

l\ xlrrlkiizfiuin
la upp Lm umni den ll:|_:|\r|.1[1h'riul'tHull Llr nkthmcr :mm Fulhmlkligt: lhslslillh musl särskilt

:Lu Mm u.: :I\ de nürmum hurt-skanna* mm siikcrhs'rvn stim I'lllhm'ikligs: nnmnt,

I' hus-gu::si'lrundcn I'aushuu mm men. an'slxi unsükxln um kummmmi lans-Hun.

Kn unül'uzwuu I'r"u'v:|lnI:Iu.:m.›rwmisnLinn.

:afum'muthL-L-lsuns 154 nliiiä ku “mamman" ' 'nu-.41m mn üruuluulh: w nwlmnrv ulsknn mmm
xmnnuu §1.) lulwcn. mmlmn :u-hcrmusknum :Ich'11:ll'r:lrhuhüllhltuit man prnduklumsumki .n

'L llm'iL nu.: II!! Hmm rlál s. cm ”7 nn ut 1 “um I: ur: man rnmu Ht'r min: nu: nu; Lulu l 'rt gr! Ht
['II'IIMI'UIHlñllll'lf'åld_ samma! nu): mslllllmng.

' '
.X_ 4 . . ..

Å
- z. .

'
4

›' ' '

l anslkaum pmgmm m. du|.LI1|1l.mL^rnc1|plant-rummmml Hu' ruglw'mu nv pinngumunf'a'irumlv

lik-.failufu urn .nmugm'uhu .lllull'illg Lilhu: uliphilvandv m tltrl:l|'!|1|.lli mm m-eriiulusth-HImmuliur LM
hushlmmulnurnu um uulurh [alannu-Lu'urnlu- fiir liliålmpals.

1415.1. li'inülliniur 1
'

' '- " '

. ›. 1_\_1Lv. L. .| Lflk'l "MWh-run Inca' 'ilt'ul n ' ' ' " ' " ›
'

nmwuumud u U 1 ' k .
z

.

|

\ .r .
..

. phil? unh hngdümn .n Lunghw L'Ht'l'

.-

.,

f"
1 I- .L 4

'-

\

mmm“ mm! Mr du Luluuhlhi null :kmr 1“"th ulzrc-Llumpuu'. dum Hcl'
gummi :nl-am. pung: u- snm .hur llll xL-rkunmhuwu. Umm. .Ingnn'ix'Autism-17h'nlhnusåtznmlllorfür \ *ILI

mun :mc ;lr in' l'arulculuull 'IicIydL-Im: unna' m' suirrv rikl.
4

L mdkanum a.-:.pl››ulc2m|_u»=:wm2 .Hmm mw ;ir m pnnmrnuil hulnhcisrr 5-1142: ;n »Hiv-w sikt

Osuukalskwnlxunulu | Ia-ac Nanshan: |Tu|ianidll annan | :Moss-melon z mmum'ümnmuarn i umwanwwhn: .a

Sida 6 av Il



Bilaga 3.

Kommentarer och bemötande av Innehållet I förslag till svar till revisorerna,

tjänsteutlåtande, 2019-11-04, Dnr K572019/0244.

l tjänsteutlåtandet, sid 2, står följande
”
För att axla det särskilda ansvaret att leda och styra

Österåkers kommun, har Alliansen i Österåkers kommun desstuom, I enlighet med gällande

arvodesbestämmelser §22, Iátlt bilda två avdelningar av permanent karaktär Inom

Kommunstyrelsen. Avdelningarna som benämns All/ansberednlng resp. Allians-AU och har

följande representanter...”

I §22 i gällande arvodesbestämmelsei* under rubriken Sammanträdesersättnlng står;

" Sammanträdesersättning skall utgå till närvarande ledamöter och ersättare ifullmäktlge,

kommunstyrelsen och annan kommunal nämnd/styrelse inklusive Inom dessa en bildad

avdelning av permanent karaktär.”

För det första reglerar arvodesbestämmelserna endast arvoden, inte vilken politisk

organisation kommunen ska ha. Kommunens organisation fastställs av Kommunfullmäktige,

se bilaga 1.

Kommunstyrelsens roll regleras i kommunstyrelsens reglemente, se bliaga 2.

På sidan 6 I Kommunstyrelsens reglemente står bland annat: ” Kommunens
förvaltningsorganlsatlon. Kommunstyrelsen s politiska organisation - beslut om eventuella

ytterligare utskott Inom kommunstyrelsen, förutsom arbetsutskott och plan- arbetsutskott

samt praduktlonsutskatt”. Kommunstyrelsen har 1:133, fattat beslut om några utskott,

beredningar, utöver de angivna I kommunstyrelsens reglemente.

I förslag till svar, tjänsteutlåtande 5ch 2 framkommer det tydligt att alliansen har utsett sig och

arvøderat sig själva. Därmed är det Inte ett kommunalrättsligt organ och arvode ska därmed Inte

utgå. Den totala avsaknaden av beslut visar tydligt att felaktigheter har begåtts.

| förslag till svar, tjänsteutlåtande undertecknat av kommundirektör och kanslichef sidan 3

framkommer att ”Sammanträdesschemat har Ingen formell status”.

I förslag till svar, tjänsteutlåtande Sid 4, sista stycket framkommer: "Även Inom övr/ga nämnderfinns

avdelningar av permanent karaktär, vilka bildas I enlighet med gällande arvodesbestämmelser §22.

Dessa avdelningar benämns vanligtvis presldleberedningar eller motsvarande” .

Frågor har ställts angående det sk beredningsschemat till kanslichefen och kanslichefen svararar,

enligt följande:

Vår fråga: 3, I beskrivningen av beredningsprocessen så är TMOB och Allians-AU markerade med

grönt, vad betyder det?

Kanslichefens svar:

"
3) TMOB och Allians-AU har I berednfngsschemat en annan färg än vad som ärfallet för KS-utskatt,

KS och KF, och har egentligen Ingen egentlig betydelse, men grönmarkerade kolumner gällerför

- Med DB-kadAU avses i vårt lönesystemet Alliansberedning.

Alliansberedningen är interna överläggningar inom Alliansen i Österåker.
- Med DB-kod AA avses Allians-AU

Så vltt Kommunkansliet känner till så har Lennart Bernekllnt (ÖP) under 2018 (fiam t o m
2018-12-31) fått sammanträdesersättning vid närvaro som

- Representan tför (ÖP) iA/Iiansberedningen, som är Interna överläggningar inom
Alliansen i Österåker.

OBS! Ersättning för möten Inom Alliansberednlngen ska inte belasta kommunens
kostnadsställe. Istället ska partiernas respektive kostnadsställe belastas eftersom det
rör sig om Interna möten mellan Allianspartierna.

- Representantfär (ÖP) i Allians-AU,
- Ersättare 1 Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAU)
- Ersättare 1 Kommunstyrelsens Planarbetsutskott (KS-PLAU)
- Ersättare I Kommunstyrelsen (KS).

Db-koden för Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU är KA.”

För att få reda på hur och när dessa partlinterna arvoden har reglerats från respektive par-tis

kostnadsställe ställdes frågan till kommunens ekonomikontor. Några sådana regleringar har

ekonomlkontoret Inte kunnat redovisa. Därmed stod klart att det fans panilnterna möten
Inom alliansen som Inte fattats beslut om och som arvoderats. Frågan uppstod då, hur länge

har DB-kod AA respektive DB-kod AU funnits ? Finns det fler DB-koder som avser

partlinterna möten ? Sociala avgifter för dessa arvoden tillkommer det?MW:
”
Alliansberednlngen (db-kod AU) samt All/ans AU (db-kod AA) är de beredningar eIIer

motsvarande som endast har representanterfrån de styrande part/erna (M), (L), (KD) samt
(C). Arvoden och ersättningför dessa sammanträden belastar kostnadsmässigt kommunen
och sociala avgifter tillkommer.

Vadjag kan se I lönesystemet så har db-kodema AA funnits sedan ca 201 7 och AU sedan ca

2002 men enligt Kommunkansliet har grupperna funnits betydligt längre än så men kan

kanske då haft annan benämning.”

Nu uppstod frågan om hur detta rent praktiskt gått till? Varför bland annat följande fråga

ställdes: Personalavdelningen får underlag för utbetalning av arvoden för sammanträden,

vem attesterar AA listan för varje sammanträde?

Lönekantaret svarar bland annat så här;
”
Enligt den lista över vem som har beslutsattest som vi har här på personalenheten så är det

Michaela Fletcher som har beslutsattestför AA. Kostnaden, så som det är konterat I

Iönesystemet, går på kontotför Kommunstyrelsens ordförande samt verksamhetskad

arbetsutskott (11000 - 10020 .”



möten där Inga beslutfattas. Gulmarkerade kolumner gällerför möten där beslutfattas och protokoll

skrivs.”

Det betyder att dokumentet Beredningsprocess 2019 (upprättat 2018-0649) inte är ett formellt

dokument och ingen antagen beskrivning över beredningsprocessen I kommunen. Den enda

beredningsprocess som kommunen formellt har är den' av kommunfullmäktige beslutade.

ohållbarjämförelse

Jämförelsen med alliansens två s k beredningar och nämnders presidium, Iåtersig inte göras. Skälen

är framföralit följande: För det första är det Kommunfullmäktlge som genom beslut utser

nämndernas presidium. För det andra Ingår såväl majoritet som opposition l nämndernas presidium,

det är parlamentarlskt tillsatta. Detta till skillnad mot alliansens egenhändigt bestämda beredningar,

som ensidigt Innehas och arvoderas av en part, alliansen, och här saknas beslut helt och hållet.

Alliansen har enligt tjänsteutlåtandet,;
"

låtit bilda två avdelningar..."

Hur har det gått till ?

Det finns l_nge_t beslut I någon kommunalrättsllg instans varesig att bilda s k avdelningar, eller

att välja ln personer till dessá. Det är bara kommunala organ som kan förrätta val till andra

kommunala organ, inom ramen för kompetens och ansvarsområde. Av svaret I

tjänsteutlåtandet undertecknat av kommundlrektören och kanslichefen framgår det tydligt

att det är partllnterna möten, alliansen har på detta sätt tillsatt en skuggberedning. Därmed

kan Inte arvoden bll aktuella då detm rör sig om uppdrag och sammanträden l kommunala

organ. Vidare styrks det i tjänsteutlåtandet då dessa möten Inte protokollförs, dvs inte varit

officiella.

Det aktuella tjänsteutlåtandet är det första av tjänstemän upprättat dokument som

underställts kommunstyrelsen där dessa sk allians avdelningar/beredningar beskrivs.

Kommunstyrelsen har aldrig vare sig fattat beslut om, eller Informerats om, att dessa s k

beredningar/avdelningar existerat.

Att det fanns arvoderade alllansberednlngar upptäcktes då Socialdemokraterna granskade

samtliga utbetalda förtroendevaldas arvoden för år 2018 och in på året 2019. Då upptäktes

s k debltkoder, AA och AU som dittills varlt okända och frågor levererades till kommunens

Iönekontor om vad detta var.

Följande fråga ställdes: Lennart Berneklint har fått arvoden under á 2018 från uppdrag

benämnt AU, vad står det för?

Det skulle kunna vara kommunstyrelsens arbetsutskott, men många av de AA noterade

sammanträden stämmer Inte in på de sammanträden kommunstyrelsens arbetsutskott haft,

de noterade AA möten är betydligt fler, där av frågan

Svar rån Lönekontoret:
” Förkortningama AU och AA är hämtade ur Iönesystemet och är sk. ”DB-koder”

(distributionskoder) som används för att styra poster mot speciflka handläggare/chefer.

Vi begärde och fick attesterna på dessa partllnterna alllansmöten. Och dessa såg bland annat

se ut så här:
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Den fråga som härmed uppkommer är, äger kommunstyrelsens ordförande rätt att attestera

ett alllansmöte, i syfte att ge arvode, som inte fattats beslut om i någon kommunalrättsllg

instans ?

Inga handlingar har kunnat påvisa att Kommunstyrelsens ordförande har någon delegation

som ger denna rätt. Den enda slutsats som därför kan dras är att sådan rätt, tll| fri dragning

av skattemedel i syfte att betala ut arvoden till sin egen allians, har Inte kommunstyrelsens

ordförande i något avseende, inte heller av ren automatik i kraft av sltt ämbete. Ändå synes

det vara så det gått till och alltjämt går till.

Vi ställer oss frågan hur detta är möjligt ? Och hur är det möjligt att det, trots offentligheten

av vad som hänt, fortsätter att betalas ut arvoden tIII beredningar som inte fattats beslut om
att de skall finnas, till ledamöter som inte ärvalda av någon kommunalrättslig instans.

Utöver det Infinner sig frågan hur medborgarna skall kunna granska dessa av alliansen på



egen hand bestämda beredningar som inte är beslutade om, och som inte protokollförs?

Professorl Förvaltningsrätt, Juridiska institutionen I Uppsala, Olle Lundin säger i SVT, 2019-

09-24,
” det är naturligtvis Inte rimligt att man hittar på ett Iåtsasorgan och sätter sig i möten

och tar ut arvoden för det. Det är Inte rimligt och det är framförallt Inte lagligt, säger han.

Ett antal allianspolltlkertar emot arvoden som Inte slagits fast i beslut och som inte

protokollförts.

Har deltagare i partllnterna beredningar rätt att erhålla arvode, då de inte är valda?

VI kan inte se att det finns underlag som ger denna rätt I

Har dessa allianspolltiker försäkrat sig om att de tagit emot arvoden som de är berättigade

tâll ? Borde Inte avsaknaden av offentlig Insyn, Icke protokollförda sammanträden, icke

medtaget I ärenden under redovisningen av ärendets beredning ha väckt mlsstanken om att

det här Inte är rätt.

Vi menar att det visar att det är ett kollektivt beslut alliansens företrädare har fattat att bilda

en berednlng vid sidan om kommunens kommunalrättsllga organ .Att det är ett kollektivt

ansvar när de bestämmer sig för att arvodera sig själva, och ta emot dessa arvoden. Därför

anser vi att samtliga dess? felaktigt utbetalda arvoden skall betalas tillbaka.

Alllansberednlngarna Ingen del i beredningsprocessen

Kansllchefen fick följande fråga: I kommunens rutln för sekreterare framgår under rubriken

Beslutslnstans att: ”När ett ärende ska till Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsens

planarbetsutskott, Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige för slutlig politisk behandling ska det I

protokollet skrivas in hela beredningsprocessen. Varför har aldrig Tme, Ordfb, Allians-AU och TMOB
aidrlg redovisats I beredningsprocessen?

Kansllchefen svarar:
”
Texten i ”kommunens rutin för sekreterare under rubriken Beslutslnstans” visar

på och understryker vikten av att det! Förslag till beslut/vänsteutlátande ska framgå vilka

beslutande organ som har behandlat ärendet Ifråga. Den huvudsakliga anledningen till detta är

Kammunal/agens beredningstvång, särsklltför ärenden som ska behandlas av Kommunfullmäktige.

Prata/rollen ska återge vilka beslutsargan som har behandlat respektive ärende. Den tidigare Umb
och den tid/gare Ordfb - som numera amblldats till TMOB - samt Allians-AU är Inga beslutande organ

och detflnns därmed Ingen anledning att nämna dessa organ, i vare sig Förslag till

beslut/Udnsteutlåtande eller protokoll."

Följande frågor infinner sig:

Hur länge har dessa alliansberednlngar existerat?

Hur länge har lcke beslutade arvoden utbetalats ?

V|Ika har fått dessa arvoden ?

V|Ika summor har betalats ut?

Vad har det kostat Österåkers kommun?

Dessa uppgifter efterfrågades och kommunens Iönekontor redovisade följande, underlag för
utbetalningar av s k alliansberedningar mellan åren 2015 - år 2019:
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'
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' ' ' ' " "' ' ' " “' “ ” "

*159 52540 vlar det sig att de belastat Österåker kommun med följande kostnader:

Tbiálsuhma
' "

'20_0 ssmql
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Observera att till dessa kostnader ska" läggas penslanskostnader.

Dessa arvoden som alliansföreträdarna gett sig själva är arvoden utöver de arvoden var och

en av dessa företrädare får utifrân gällande arvodesreglemente för de poster de är valda tllf.

Alliansföreträdarna som är valda till ordförande, 2;e vice ordförande i nämnder är redan

kompenserade för det ansvar de hari kraft av att vara I majoritet. Precis som det också står i

arvodesreglementet är sammanträdesarvodet så tilltaget att det omfattar ersättningar för

genomläsning av underlag och övriga förberedelser Inför sammanträdet.

Att utöver de arvodesbeståmmelser som samtliga partier står bakom, f|nns lnga skäl för

alliansen att på egen hand utöver dessa ge sig själva ytterligare arvoden.

Slutsats

Österåkers kommun har en antagen polltlsk organisation. Till de uppdrag i styrelser och nämnder I

enlighet med den politiska organisation är ledamöter och ersättare valda.

De valda ledamöterna och ersättarna ges arvoden I enlighet med gällande arvodesreglemente. Beslut

fattas, protokoil upprättas.

Där utöver har Alliansen på egen hand, gett sig själva rätten att vid sidan av den politiska

organisationen sammanträde I egna s k alllansberednlngar och för dessa sammanträden gett sig

själva arvoden. VI menar att alliansens agerande är kommunalrättsligt felaktigt och kan aldrig

accepteras . Beslut skall fattas, protokoll upprättas.

Österåkers kommun skall styras och ledas med medborgarnas bästa för ögonen. Insyn och

offentlighet skall prägla beslutsfattandet. När detta Inte sker, när beredningar vid sidan av den

kommunala organisationen bestäms av ett fåtal vid den yttersta makten, är det I grunden ett hot mot

demokratin.

“

Österåker
'31151117'-lñEf'Å'Jd'Spl'üü'J41:1“ rip." Kan'unun;gju'essen '_›|3|=).= I-Ué

KS§ l2:|7 Dnr. KS 20IB/0124

Svar på motion nr 5/2018 från Björn Molin (RP) - Polisens

verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Anse motion nr 5/2018 besvuadi den del som åsyftar att en utryckningsenhet för polisen
skapas i Österåker 1 och med att kommunen fortlöpande, inom ramen för den kommunala
kompetensen, framför önskemål till Polismyndigheten om att en utryckningsenhet placeras i

kommunen.

2. Anse motion nr 5/2018 besvarad 1 den del som avser den fysiska lokaliseringen av en
utryckningsenhet med att kommunen är behjälplig ätt _fmna lämplig mark och/eller placering
om Polismyndigheten så. önskar, men den typen av beslut faller inom Polismyndighetens
egen kompetens.

Sammanfattning
I en motion väckti Kommunfulhnäküge föreslår motionären att Kommunstyrelsen ska kräva
att en utryclmingsenhet för polisen snarast skapas, belägm på den nya brandstationen.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:7.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-10-01.

Deltar ej i beslutet

Rogerjohansson (RP) deltar ej i beslutet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande
1. Anse godon nr 5/2018 besvarad 1 den del som åsyftar att en utryckningsenhet för polisen
skapas iOstcråkcr i och med att kommunen fortlöpande, inom ramen för den kommunala
kompetensen, framför önskemål till Polismyndigheten om att en utryckningsenhet placeras i

kommunen.
2. Anse motion nr 5/2018 besvarad '1 den del som avser den fysiska lokaüseringen av en.

utryckningsenhet med att kommunen är behjälplig ätt finna lämplig mark och/eller placering
om Polismyndigheten så önskar, men den typen av beslut faller inom Polismyndighetens
egen kompetens.

'

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

Forte.

Innan-anda: eivnamrpr .ar-'5.
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Pr°P°5iti°ns°rdmn3
Svar på medborgarförslag nr I6/20 I 9 - Rösta "ja”

till seniorkortetOrdföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
Ennemså är fallet_ som berattlgar ti” obegransat resande Inom kommunen for' alla

Kommunstyrelsens beslut

1. Avslâ medborgarförslag nr 16/2019 med hänvisning till kostnaden och de tekniska

förutsättningarna som råder inom Stockholms län.

2. Redaktionell ändring innebärande att ".
. .kostnad för kommunen på cirka 37 265 280

miljoner kronor. .
." ersätts med ”. .. kostnad föl: kommunen på cirka 37 265 280 kronor. .

.”

Sammanfattning

I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2019-04-29, § 4221. föreslås fria bussresor
för seniora. medborgare 70 5: och äldre.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:8.

- Michaela Fletchexs (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-14.
- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-10-10.
- Protokollsutdrag från Växd- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-09-25, § 9:10.
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-02.

Förslag till beslut

Michaela. Fletcher (M) yrken: bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå

medborgarförslag nr 16/2019 med hänvisning till kostnaden och de tekniska förutsättningarna
som råder inom Stockholms län.

Michaela Fletcher (M) yrkat på redaktionell ändring innebärande att ".
. .kostnad för

kommunen på cirka 37 265 280 miljoner kronor. .
3' ersätts med ”..

. kostnad för kommunen
på cirka 37 265 280 kronor.. .”

Ann-Christine Furusttand (S) yrkat bifall till beslutsförslaget samt yrkar på tillägg innebärande
att inom ramen för linje 968 genomföra en utredning om hur linjen kan utvecklas i linje med
ambitionen i medborguförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar cnligt Michaela Fletchers (M) yrkanden
eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkanden och finner att Kommunstyrelsen beslutar
enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden.

Expedieras
- Förslagsställaren

- Kommunkansliet

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer 'AW m _._...- Utdragsbestyrkande Justerandes signaturer “AA“ g... ,. Utdragsbestyrkande
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Össteråkáer
.
Österåker“
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KS § I2:I9 Dnr. KS 20|9I02l I Forts. KS § 12:19

Svar på medborgarförslag nr 24/20 | 9 - Angående kommunalråd i

Pr°P°5m°n5°rdnin8
. .

't' Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar cnhgt Michaela Flctchers (M) yxkande och
OPPOSI I0n

_
ñnner att så är fallet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Anse medborgarförslag nr 24/2019 besvarat med hänvisning till att det inte finns formella

regler för hur antalet kommunalråd under en mandatperiod ska beslutas, varför det hittills av
sedvänjø. ankommit på det största opposiüonspardet att inkomma med eventuella förslag om
nominering av oppositionsråd inför besluti Kommunfullmäktige.

2. Uppdra till Kommunstyrelsen att genom Arvodesbetedningen se över villkor och
förutsättningar för oppositionsråd i samband med Axvodesberedningen arbete med att

utarbeta förslag till ”Bestämmelser avseende arvoden och etsätttüngat till Österåkers

kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier representerade i mllmäku'ge”, för

mandatperioden 2023-2026.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag, inkommet till Österåkers kommun 2019-08-27, föreslås att funktionen

med ett kommunalt oppositionsråd i Österåker ska utredas.

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchexs (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-22.

_

- Kommunstyrelsens arbetsutskott ha: behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:9.

-Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-10-07.

Förslag till beslut

Michaela. Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande
'L Anse medborgarförslag nr 24/20'19 besvarat med hänvisning till att det inte finns formella

regler för. hur antalet kommunalråd under en mandatperiod ska beslutas, varför det hittills av

sedvänja ankommit på det största oppositionspardet att inkomma med eventuella förslag om
nominering av oppositionsråd inför beslut i Kommunfullmäktige.

2. Uppdra till Kommunstyrelsen att genom Arvodesberedningen se över villkor och

förutsättningar för oppositionsråd i samband med Arvodesberedningen arbete med att

utarbeta förslag till "Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers

kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier representerade i fullmäktige", för

mandatperioden 2023-2026.

Expedieras
- Förslagsstäjlaren

Forte
- Kommunkansliet

Incrnrandáe :hmm-urar- *ETT-“m“çb › ll'r'rnnnknn'uullaupln I...-›-.-....|-.. ..1---........ -m . n .
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KS § I2:20 Dnr. KS 2019/0255

Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

'1. Godkänna reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorgi Österåkers kommun
enligt bilaga. 1.

2. Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg gäller från 2020-01-01.

Sammanfattning
Reviderade riktlinjer för förskoia och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun avseende
förtydligande regler för öppettider i pedagogisk omsorg innebärande att ändrade öppettider
ska aviseras 4 månader innan de. träder i kraft.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:10.
- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-10-10.
- Protokollsutdrag från Förskole- och grundskolenämndens sammanträde 2019-10-08, § 7:5.
- Utbildningsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 20'19»09-30.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att

1. Godkänna reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorgi Österåkers kommun
enligt bilaga 1.

2. Revidemde riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg gäller från 2020-01-01.

Propositionsordning

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

\

Expedieras
- Förskole- och gtundskolenämnden
- Konn-nunkansliet

KS§ [2:2] Dnr. KS 2019I027I

Nytt Dataskyddsombud inom Österåkers kommuns
nämndorganisation

Kommunstyrelsens beslut

1. Utse Christoffer Amsbjez Gustafsson till nytt Dataskyddsombud för Konununstyrelsen och
dess förvaltning.

2. Till Datainspektionen anmäla Kommunstyrelsens beslut om att utse Christoffer Amsbjer
Gustafsson till nytt Dataskyddsombud.

3. Anmoda övriga nämnder inom Österåkers kommun att fatta likalydande beslut om att utse
nytt Dataskyddsombud.

4. Omedelbar justering av ärendet.

Sammanfattning
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ska alla myndigheter utse en eller flera

'Dataskyddsombud För kommunernas del gäller därför att alla nämnder ska utse ett

Dataskyddsombud. Samtliga nämnder inom Österåkers kommun har sedan
Dataskyddsförordningen trädde i kraft utsett ett och samma Dataskyddsombud, men i

samband med att det nuvarande Dataskyddsombudet lämnat sin anställning måste samtliga
nämnder utse ett nytt ombud. En rekrytering har genomförts varför det ny föreligger skäl att

fatta. beslut om att utse Christoffer Arnsbjer Gustafsson till nytt Dataskyddsombud

Beslutsunderlag
_

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-10-22.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att

1. Utse Chn'stoffer Arnsbjer Gustafsson till nytt Dataskyddsombud för Kommunstyrelsen och
dess förvaltning.

2. Till Datainspektionen amnäla Kommunstyrelsens beslut om att utse Christoffer Amsbjer
Gustafsson till nytt Dataskyddsombud.
3. Anmoda övriga nämnde: inom Österåkers kommun att fatta likalydande beslut om att utse
nytt Dataskyddsombud.
4. Omedelbar justering av ärendet.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Datainspektionen
- Kommunkansliet
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KS § 12:22 Dnr. KS 20|9I0031

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

konnnunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet.

Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Konununstyrelsen under

perioden 2019-0926 - 2019-10-21.

- Minnesanteckningar Idxotts- och friluftsrådet 2019-02-19.
- Nünnesmteckningax Barn- och ungdomsrädet 2019-09-17.
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2019-10-01.
- Protokoll, Amada Bostäder AB, 2019-10-01.

- Protokoll, Art-nada Kommunfastigheter AB, 2019-10-01.

- Protokoll, Österåkers Stadsnät AB, 2019-10-01.

- Protokoll, Österåkers Exploateringsfasüghetcr AB, 2019-10-01.

- Protokoll, AB Åkers kanal, 2019-10-01.

- Protokoll, Sågra Fastighets AB, 2019-10-01.

- Protokoll, Annadø. Cenmunfastigheter AB, 2019-10-01.

- Protokoll, Armada. Projektfastigheter AB, 2019-10-01.

- Protokoll, Armada Stenhagen AB, 2019-10-01.

- Protokoll, Tunadotter AB, 2019-10-01.

- Protokoll, Armada Mellansjö AB, 2019-10-01.

- Protokoll, Armada Blåljusfastigheter AB, 2019-10-01.

- Minnesanteckningar Barn- och ungdomsrådet 2019-10-17.

Postlista vecka 39-42/2019

Expedieras
- Kommunkansliet

KS § I2:23 Dnr. KS 20I9l0009

Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till viss del överlâtlt sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller

tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2019-03-

04, § 3:4) Dessa beslut skall redovisas till kommunstyxelsen. Redovisningen innebär inte att

kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det

Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegen'ng. Delegationsbesluten, i sin helhet, finns

tillgängliga hos kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet.

Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m.

Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis ät:

uppsatt på. kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden

börjar löpa. från det datum då. sökanden fått del av beslutet.

Sammanställning av delegationsbeslut inom Produkdonsförvalmingen under perioden 2019-

09-25 - 2019-10-09 beslutade av Tf. Produkdonschef och Produktionsdixektöten enligt

paragraf§ 8.15 och § 8:28 i Kommunstyrelsens delegaüonsordning.

Sammanställning av delegationsbeslut inom Samhällsbyggnadsförvaltrüngen under perioden

2019-09-17 - 2019-10-21.

Expedieras
- Kommunkansliet
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KS § I2:7.4 Dnr. KS 20 I 9/0008

Övriga frågor

Ann-Christine Fuzustrand (S) anmäler följande frågox kring Hcllebomsskolsn:
1. Det har: kommit till vår kännedom att Österåker har tagit bort dHäggsbelopp för en del
elever och ändrat tilläggsbelopp för andra som går på Hellebotusskolan. .

2. Stämner dessa uppgifter ?

3. Vad är orsaken till att tilläggsbeloppen för eleverna har ändrats, eller tagits bort?
4. Hur kan kommunen garantera att dessa elever ges anpassad undervisning P
5. Har fler elever på andra skolor, privata som kommunala nekats tilläggsbelopp på samma
sätt P

V

6. Hur garantera: kommunen att deras behov av anpassad undervisning tillgodoses?
Svar: Frågorna kommer att besvaras vid Kommunstyrelsens sammanträde 20 november.

Roger Johansson (RP) anmäler följande frågor:

1. Helleborusskolan.

Svar: Frågor om Helleborusskolan kommer att besvaras vid Komunstyzelsens sammanträde
20 november.

2. Redovisning av tidens anteckningar till Kommunstyrelsen.
Svar: Redovisning av rådens verksamheter redovisas årligen.

Expedieras
- Kommunkansliet
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