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§ 13:5 Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2019
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Upprop och fastställande av dagordningParti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare§§

Michaela Fletcher. ordförande

Kommunstyrelsens beslutMathias Lindow, Ize vice ordf.

Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.

johan Boström

Hampa Klein

Christina Funhammar

Ritva Eig

Anne-Li Hilber't

Arne Ekstrand

Mats Larsson

Da ordnin en fastställs e
'

tn dan.
Kenneth N.

g g (111g e

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

Ärende som utgår
Da'niel L- Ärende Dalrappømring av uppdrag 52 i budget 2019 amanda umdafb'rutxättningarjå'r att etablera m ;9:

Jim/Ja!! utgår.
Roger Johansson

SD Anders Borelid

V Francisco Contreras

MP Michael Selander
Nytt ärende

Björn P. Nytt ärende Ömråkør: .pørgfrkeklubb begäran om aügødkämza yta aøpmjektfb'r nedan bøwy'at

mtllföbz'dmg 2017 blir nummer 15 på dagordningen.
Ersättare

i

Tjänstgörande §§
M Conny Söderström

M Kenneth Nettan-ström

M
C

Conny Ling

Biörn Pålhammar

KD Mikael Ottosson

5 Daniel Lundin

RP Hans Hellberg

V Vakant

Övriga närvarande Funktion

Staffan Erlandsson Kommundirektör

Magnus Bengtsson Ekonomidirektör

Ként Gullberg Samhällsbyggnadschef

Peter Freme Kanslichef

Katarina Freme Ledningsstmteg

Christoffer Arnsbjer Gustafsson Dataskyddsstrateg

Sara Salminen
'

Nämndsekreterare

Joachim Holmqvist Stabschef (M)

Susan EI Hark Politisk sekreterare (L)

Fredrik Zethraus Kommunsekreterare
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Val av justerare samt tid för justering och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Ann-Chxistjne Fumstmnd (S) till justerare. Protokollet justeras i direkt
anslutning till sammanträdet, kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning
Daniel Lundin (S) föreslår Ann-Christine Furusttand (S) till justerare. Protokollet föreslås
justeras i direkt anslutning till sammanträdet, kommunkansliet, Alccahuset

Information

m [33 Dnr. KS zum/0043

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per' oktober 20 I 9

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2019 noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -68 259 tkr vilket motsvam'r 97 °/o av
pedodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 1 982 tkrvarav 1 016 tkr återfinns inom
smnhälhbyggnadsförvalmingens delar. Under perioden har 2 035 tkr redovisats som
investeringar.

Kommunstyzelsen upprepar sin prognos från tidigare uppföljning i samband med bokslutet
per september till en positiv budgetavvikelse om 600 tkr per sista december.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-11-08.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag

innebärande att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 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 oktober 20I9

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober 2019 noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för. perioden uppgått till -11 073 tkr vilket motsvarar 101 %
av pedodbudgcten. KF upprepat sin prognos från tidigare uppföljning i samband med
månadsbokslutet pe: september till en budgetavvikelse pe: sista december på -300 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-11-08.

Förslag till beslut

Michaela FletcherM yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag

innebärande att Kommunñülmäktiges ekonomiska uppföljning pet oktober 2019 noteras 13'11

protokollet.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Ekonomiavdelningen
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet

KS§ .13:5
Dnr. KS zum/0043

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 20 I 9

Kommunstyrelsens beslut

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

2. Respektive nämnd mmodas att upprätta internbudget för 2020 i balans tillsammans med
berörda styrtal och dessa ska fastställas vid första sammanträdet under 2020.

3. Kommunstyrelsens produktionsutskott anmodas att upprätta internbudget föt 2020 i balans
tillsammans med berörda styttal och dessa ska fastställas vid första sammanträdet under 2020.

4. Omföra 1,7 Mkr inom investeringsbudgeten för Tekniska nämnden från Underhåll - broar
och tunnlar till Underhåll - gator och Vågat.

5. Omföra 1,0 Mkr inom investedngsbudgeten för Tekniska nämnden från Röllingbyparken,
Hantvetksvägen - bollplan/aktivitetspatk till Skånstapaxken, aktivitetspatk och lekplats.

6. Bevilja bidragsutbetalnjng på 200 Tkr till Stiftelsen Ingmarsö Nortgård och Skola för
tenovezingax av Ingmatsö Norrgåxd.

7. Bevilja bidragsutbetahüng på 50 Tkr till Stiftelsen Wixaspelen för kostnader under 2019 av
engångskaxaktär.

8. Bidragen för punkt 6 och 7 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2019.

Sammanfattning
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska Kommunstyrelsens
förvaltning redovisa bokslutsptognos per 2019-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens
finansiella mål följs upp och avstätmüngat i förhållande till budget 2019 görs under året. Fokus
ska läggas på en säkrare prognos och analys samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt

upprätthålla en god ekonomisk hushållnirig.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-11-1 1.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag

innebärande

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per oktober månad 2019 godkänns.
2. Respektive nämnd anmodas att upprätta internbudget för 2020 i balans tillsammans med
berörda styrtal och dessa ska fastställas vid första sammanträdet under 2020.
Forts.
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3. Kommuns tyrelsens produktionsutskott anmodas att upprätta internbudget för 2020 i balans
tillsammans med berörda styrtal och dessa ska fastställas vid första sammanträdet under 2020.
4. Omföm 1,7 Mkr inom investeringsbudgeten för Tekniska nämnden från Underhåll - broar
och tunnlar till Underhåll - gator och Vägar.

5. Omföra 1,0 Mkr inom investeringsbudgeten för Tekniska nämnden från Röllingbypatken,
Hantverksvägen_ bolezn/akdvitetspatk till Skånstapaxken, aktivitetspark och lekplats.

6. Bevilja bidragsutbetzlning på 200 Tkr till Su'ftelscn Ingmaxsö Nongäxd och Skola för

renoveringar av Ingmatsö Norrgåxd.

7. Bevilja bidragsutbetalm'ng på 50 Tkr till Stiftelsen Wiraspelen för kostnader under 2019 av
engångskaraktät.

8. Bidragen för punkt 5 och 6 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2019.

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring i beslutssats åtta innebärande att ”.
. .

punkt 5 och 6. .
." ändras till "...punkt 6 och 7...”.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Stiftelsen Ingmatsö Nottgåtd och Skola
- Stiftelsen Wixaspelen
- Ekonomiavdelningen
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet

ng I3:6 Dnr. KS 20mom

Kompletteringar till budget 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1.1 Kommunfullmäktige
1.1.1 Bmttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Erkl. revision

Bmttokostnader 6 690 tkr

Intäkter 0 tkr

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige
Revision

Bruttokosmader 1 940 tkr

Intäkter 30 tkr

1.2 Kommunstyrelsen
1.2.1 Bruttokosmader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnadet
. 185 600 tkr

Intäkter 93 930 tkr

1.2.2 Investenngsbudget 2020 fastställs enligt bilaga 23 (kortfattad sammanställning enligt

följande):

Investeringar Utgifter Inkomster
KS-IT -4 000 th
KS-PU -4 000 :kr

Summa -8 000 tkr

1.2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 22.

1.3 Kommunstyrelsen - Produktionsutskott
Investeringsbudget för 2020 för de enheter som kan stå för kapitalkosmader pga. gjorda
investeringar fastställs enligt följande:

1.3.1 Dn'ft 5 000 tkr

1.3.2 Investering 4 000 tkr

1.3.3 Taxor och avgifter för måltidsverksamhet fastställs enligt bilaga 16 och för musikskola
enligt bilaga 15.

Parts.
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2 Kultur- och fritidsnämnden
2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokosmader 94 10Q tkr

Intäkter 5 300 tkr

2.2 Pengen för Musikskola fastställs enligt bilaga 1.

2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 8-13, 15.

3 För- och Grundskolenämnden
,

3.1 Bruttokostnader och intäkter för dn'ftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader 1 058 000 tkr

Intäkter 81 400 tkr

3.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 2-3.

3.3 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och fn'tidshem fastställs enligt bilaga 14.

4 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden
4.1 Bmttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader 246 600 tkr

Intäkter 20 950 tkr

4.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 4-5.

5 Teknisk nämnd
5.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader 118 800 tkr

Intäkter 6 200 tkr

5.2 Investeringsbudget 2020 fastställs enligt bilaga 23 (kortfattad sammanställning enligt
följande):

Investeringar (tkr) Utgifter Inkomster
Attraktiv offentlig plats och skärgård -25 420

>

0
Stadsutveckng / Trañkplzm -20 010 13 300
Ile-investering, gator och vägar -26 950 0
Trañkåtgärder -10 000 1 400
Beläggningsåtgärder -7 170 0
Gång och cykelvägar -20 100 3 500
Kultur och Fritid -7 850 0
Mljöåtgätder -2 000 0
Digitala kartor -2 700 0
Summa -122 200 18 200
Fans.

Fotts. KS § 13:6

5.3 Taxor och avgifter för olika vetksamhetsområden fastställs enligt bilaga 22.

6 Vätd- och omsorgsnämnden
6.1 Bruttokostnader och intäkter för dliftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bmttokosmadet 723 600 tkr

Intäkter 78 500 tkr

62 Pengen för olika verksmülemområdcn fastställs enligt bilagor 6.

6.3 Taxor och avgifter för olika vetksunhelsomxåden fastställs enligt bilagor 17-18.

7 Socialnämnden
7.1 Bruttokostnadet och intäkter för dn'ftbudgct 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader 148 800 tkr

Intäkter 62 500 tkr

7.2 Pang för familjerådgiwüng fastställs enligt bilaga 7.

7.3 Taxor och avgifter för fmüljerådgivtüng fastställs enligt bilaga 19.

8 Byggnadsnämnden
8.1 Bmttokostnadet och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader 21 900 tkr

Intäkter 14 000 tkr

8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 20.

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investen'ngsbudget 2020 fastställs enligt

följande:

Bruttokostnadcr 14 250 tkr

Intäkter 5 500 tkr

9.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden 'fastställs enligt bilaga 21 samt enligt

bilagor 21a - 21f.

Övergripande nivå

10. Resultat-, Enansietings- och balansbudget för år 2020 fastställs.

11. Planeringstamat för år 2021 och 2022 fastställs.

12. Utdebitering för år 2020 fastställs till 17,10 per skattekrona.
Fot-ts.
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13. Kommunens intermänta fastställs till 1,5 % för år 2020.

14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.

15. Årets resultat för 2019 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för
resultatutjämningsreserv i balansräkning under posten eget kapital.

16. Borgensavgift för Armada fastighet AB och Österåkersvatten AB fastställs med 0,35 %
respektive 0,25 °/u av borgensåtagandct för år 2020.

17. Fdskvårdsbidrag för år 2020 fastställs till 2 000 kr/person och år.

18. Respektive nämnd/styrelse få.: i uppdrag att upprätta internbudget enligt

Kommunfullmäktiges ramar.

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade bidrag vid
månadsuppföljning per mars och september enligt ekonomiavdelningens mall.

Särskilda uppdrag

20. Kultur- och fritidsnämnden fåri uppdrag att utreda kostnaden för ett nytt tak på
Biskopstunaboxgen.

21. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att införa tjänsten ”Boken kommer” på
biblioteket.

22. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda sänkta avgifterna på Solskiftesbadet
för funktionshindrade. och dess ekonomiska konsekvenser.

23. Kultur- och fritidsnämnden få: i uppdrag att utreda reinvesteringsbehov av Domarudden.

24. För- och gtundskolenämnden får, i och med införandet av den nya läroplanen LpfölB, i

uppdrag att utveckla en fortbildning särskilt riktad till utförare av pedagogisk omsorg.

25. För- och grundskolenämnden får i uppdrag att inrätta ett sökbart bidrag för skolor för
inköp av pedagogiska hjälpmedel för anpassning av undervisning.

26. För- och grundskolenämndcn får i uppdrag att uiIeda effekterna av det så kallade

skärgårdsstödet och föreslå hur stödet ska organiseras framöver för att säkerställa en likväxdig

utbildning.

27. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att ulxeda det framtida behovet av
SFI och Språkintroduktion i kommunen och hur det bör organiseras.

Fans.
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28. Vård- och omsorgsnämnden fåri uppdrag att utreda hur organiserad fysisk aktivitet kan
utökas i de'dagliga verksamheterna som ligger inom LSS

29. Mljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda kostnaden för att ta bort avgiften

för handläggning av anmälan om kompostcring av avfall.

30. Kolmnunstytelsen få: i uppdrag att utreda förutsättningarna för införandet av en äldxclots

och en NPF-lots (en Väg in) ut ett organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv.

31. Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera fortsatt arbete med en idrottsplats på Ljusterö.

32. Kommunstyrelsen få.: i uppdrag att alla ärende som har ekonomiska konsekvenser utöver
nämndernas tilldelade ramar för 2020 ska stämmas av med Ekonomiavdelningen innan
handlingar lämnas över till Kommunstyrelsen och Konununfullmäküge. Kommunstyrelsen
ska utarbeta en rutin för detta.

33. Kommunstyrelsen fåri uppdrag atti samråd med Armada se över Processen kring

anpassning av skollokaler.

34. Kommunstyrelsen får i uppdrag atti samråd med Kultur- och fritidsnämnden utreda och
komma med förslag på åtgäxder för att öka integn'teten i dusch- och hygienutrymmen i

kommunens idrottshallar. Utredningen ska även innehålla ekonomiska konsekvenser utifrån

föreslagna åtgärder.

35. Atmada Fastigheter AB får i uppdrag att rusta upp skolgården vid tesutsskolan Solrosen.

36. Den politiska satsningen med 800 Tkr på grundskolans stödbudget för

verksamhetsstöd/tilläggsbclopp för 2020, utökas med ytterligare 1 200 Tkr. Den sammanlagda
satsningen för 2020 blir då 2 Mkr.

I

37. Omfördela 1 200 Tkr Elin Kommunstyrelsen, från posten oförutsett som är en del av
centrala poster, till För- och grundskolenämnden.

38. Uppdxa u'll Kommunstyrelsens förvaltning att vidtaga de administrativa åtgärder som krävs
för att utföra beslutet.

39. Uppdra till Kommunstyrelsen att se över konstruktionen av tilläggsbelopp för resursskolot
och ta till oss det som framkommer av de statliga utredningarna för att hitta en lämplig modell

Bilagor:

1. Peng inom musikskola

2. Peng inom förskoleverksamheten och grundskola
3. Tilläggsbclopp och beställningar inom förskole- och skolverksamhet
4. Peng inom gymnasiet
Fot-ts.
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Fans. KS § 13:6

5. Pang inom vuxenutbildning inkl SFI
6. Pang inom funktionshinder och äldreomsorg
7. Peng inom :Familjerådgivning

8. Taxor och avgifter inom sport och fn'lufts

9. Taxor och avgifter inom fritidsgårdar

10. Taxor och avgifter inom Kulturknuten inkl. BergatCatet
11. Taxor och avgifter inom biblioteken

12. Taxor och avgifter inom simhallar

13. Taxor och avgifter inom simhallar föreningar
14. Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet och flitidshem
15. Taxor och avgifter musikskola
16. Taxor och avgifter inom måltidsvexksanüxet
17. Anslag

18. Taxor och avgifter inom äldreomsorg och LSS-verksamhet
19. Taxor och avgifter inom familjetådgivtüng
20. Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden
21. Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsoskyddsnämnden
21:1. Taxa miljöbalken

21h. Taxa strålskyddslagen

21c. Taxa lag om foder och animaliska biprodukter
21 d. Taxa alkohollagen

216. Taxa. folköl, tobak, elektroniska cigaretter, påfyllnadsbehållatc och vissa receptfria
läkemedel

v21f. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och fodetlagsüftuingen
22. Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen
23. Investeringsbudget inom Konununstytelsen
24. Inriktningsmål, resultatmål och indikatorer för Österåkers kommun

Särskilt yttrande

Ann-Christine Furustmnd (S) lämnat ett sässkilt yttrande
Vi delta: inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag Ett Österåker med högre
ambition som ger bland annat skolan rejäla resurstillskott långtifrån dessa marginella tillägg.
Ann-Christine Furustrand (5)

Sammanfattning
Budgetförslaget för år 2020 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgå: till 2 290 770
tkr. Utdebitet'mgen ät beräknad på en skattesats om 17,10 det vill säga oförändradi
förhållande till 2019. Budgetctat resultat för 2020 uppgår till 10 000 tkr. Nämndemas
bruttokostnader beräknas till 2 620 280 tkr och intäktema 373 310 tkr. Investeángsbudgeten
uppgår till 130 200 tkr (utgifter) och 18 200 tkr (inkomster). Kommunfullmäktiges
inriktningsmål, tillsammans med nämndernas resultatmäl och indikatorer bifogas som bilaga
24.

Forte.

Fox-ts. KS § 13:6

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande datatat 2019-10-21, rev. 2019 -1 1-13.
- Kommunstyrelsen har behandlat äxendet 2019-11-21, § 11:4

Deltar ej i beslutet

AnnaChJistine Fumstrand (S) deltar ej ibeslutet.

RogerJohansson (RP) deltar ej i beslutet.

Francisco Conttctas (V) delta: ej ibeslutet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag
innebärande att anta Budget 2020 och plan 2021-2022 i enlighet med Kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-10-21, rev. 2019-11-13.

Michaela Fletcher (M) yrkat på ändting innebärande
1. I beslutspunkt 24 under Särxkilda uppdrag ska ”. .. i syfte att förstärka kompetensen kring
undervisningi förskolan..." stryks.

2. I beslutspunkt 25 under Särskilda uppdrag ska ordet ”förskolor” stryks.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg under tubn'ken Sá'nkilda uppdrag enligt följande:
33. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Amada se över processen kring
anpassning av skollokaler.

34. Kommunstyrelsen får i uppdxag atti samråd med Kultur- och fritidsnämnden utreda och
komma med förslag på åtgärder för att öka integriteten i dusch- och hygienuttymmen i

kommunens idrottshallar. Utredningen ska även innehålla ekonomiska konsekvenser utifrån
föreslagna åtgärder.

36. Den politiska satsningen med 800 Tkr på grundskolans stödbudget för
verksamhetsstöd/tilläggsbelopp för 2020, utökas med ytterligare 1 200 Tkr. Den sammanlagda
satsningen för 2020 blir då 2 Mkr.
37. Omfördela 1 200 Tkr från Kommunstyrelsen, från posten oförutsett som är en del av
centrala poster, till För- och grundskolenänmden.
38. Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att vidtaga de administrativa åtgärder som krävs
för att utföra beslutet.

39. Uppdra till Kommunstyrelsen att se över konstruktionen av Iilläggsbelopp för resursskolor
för att om möjligt hitta en lämplig modell.

Michaela Fletcher (M) yrkat på tillägg innebärande att kompletteta med bilagoma 21a - 21 5,

från Miljö- och hälsoskyddsnämnden, då bilagoma inte fanns med vid Kommunstyrelsens
behandling av ärendet 2019-10-21, § 11:4.

Propositionsordning

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

Parts.
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Forte. Ks § 13:6 KS 5 |3;7 Dnr. KS 20I9/0263

Firmatecknare för Österåkers kommun från den 20 november
20 I 9

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunens finna tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher,

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mathias Lindow elle: Kommunstyrelsens 2:e vice

ordförande Ann-Christine Fumsttand, två i förening.

2. Kommunens Emm kan också tecknas av kommundirektör Staffan Erlandsson,

samhällsbyggnadschef Kent Gullberg, ekonomiditektör Magnus Bengtsson, kanslichef Peter

Frame eller socialchef Susanna Kicsel, tvål förening.

3. I avtal avseende kommunens telefonabonnemang técknas firman av teleadministratöten

Malin Waldensten Bandh eller servicecenterchef Monica Paul-Pont i förening med respektive

chef eller dennes ersättare.

4. I likvidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton samt bankkonton för av kommunen
förvaltade stiftelse.: tecknas 61mm av ekonomidirektör Magnus Bengtsson, tedovisningschef

Lena Wester, ekonomiassistent Agneta Jubeck, ekonomiassistcnt Michelle Långström,

tedovisningsekonom Marie Jansson eller redovisningsekonom Ingela Grambo, två i förening.

Kvitten'ngar och överlåtelsat ska tecknas på samma sätt.

5. I kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om säxskilt

mervärdesskattebidmg till kommunen tecknas firman av ekonomidirektör eller

redovisningschef, var för sig.

6. Upphäva tidigare beslut fattat av Kommunstyrelsen 2019-01-07, § 1:32.

7. Omedelbar justering av ärendet.

Sammanfattning
Reviden'ng av tidigate besluti Kommunstyrelsen 2019-01-07, § 1:32, avseende firmatecknare

för. Österåkers kommun med anledning av befatmiugsändzingat.

BeslutsunderlagExpedieras
Kommunstyrelsens förvalmings tjänsteutlåtande daterat 2019-10-15.- Armada Fastighets AB

- Samtliga nämnder
_ Kommundirektören

'

Förslag till beslut
- Ekonomiavdelningen Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvalmjngs beslutsförslag

- Samtliga controllets innebärande
- Kommunkansliet

Parts.
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Fans. KS § 13:7

1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher,

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mathias Lindow eller Komunstytclsens 2:e vice
ordförande Ann-Christine Fumstrand, tvåi förening.

2. Kommunens firma kan också tecknas av kommundirektör Staffan Edmdsson,
sanüällsbyggnadschef Kent Gullberg, ekonomidjxektör Magnus Bengtsson, kanslichef Peter
Frame eller socialchef Susanna Kicsel, tvåi förening,

3. I avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas ñtman av teleadminisuatöxen
Malin Waldensten Bandh eller setvicccentetchef Monica Paul-Pont i förening med respektive
chef eller dennes ersättare.

4. I likvidkonton såsom Plusgixo eller bankkonton samt bankkonton för av kommunen
förvaltade stiftelser tecknas firman av ekonomidirektör Magnus Bengtsson, tedovisningschef
Lena Wester, ekonomiassistent Agnetajatbeck, ekonomiassistent Michelle Långström,
tedovisningsekonom Marie jansson eller redovisningsckonom Ingela Gtambo, två i förening.
Kvittetingat och Överlåtelse: ska tecknas på samma sätt.

5. I kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om särskilt

mervärdesskattebidrag till kommunen tecknas firman av ekonomidirektöt eller

redovisningschef, var för sig.

6. Upphäva tidigare beslut fattat av Kommunstyrelsen 2019-01-07, § 1:32.

7. Omedelba.: justen'ng av ärendet.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Berörda firmatecknare
- Kommunkansliet

KS§ I3:B Dnr. KS 20|Bl0374

Uppdatering av attestförteckningar avseende Kommunfullmäktige
samt Kommunstyrelsen 20I9, giltig fr.o.m. 20 I 9IO0I

Kommunstyrelsens beslut

1. Utbetalningar exkl. hyreskosmader som överstiger 5 prisbasbelopp ska granskas av
enhetschef och attestetas av respektive förvaltningschef (Prisbasbelopp för år 2019 är 46 500
kr och 5 prisbasbelopp bli: 232 500 kr).

2. Godkänna generell attesüätt för kommundirektör, ekonomidirektör, chefsekonom och
redovisningschef.

3. chyndiga kommundirektör att utse beslutsattestanter och ersättare under året.

4. Bemyndiga samhällsbyggnadschef att utse beslutsattestanter och ersättare under året inom
Samhällsbyggnadsförvaltningens delar.

5. Godkänna generell attesttätt för kommunstyrelsens controller inom Kommunfullmäktiges
och Kommunstyrelsens verksamhetsområde som omfattas av bilaga 1 och 2.

6. Godkänna attesttätt för kanslichef för utbetalningar av arvoden och ersättningar inom
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhetsområde som omfattas av bilaga 1

och 2.

7. Godkänna förslaget till beslutsattestantet för Kommunfullmäktige, i enligt med detta
tjänsteutlåtande daterat 2019-09-23, bilaga 1.

8. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunstyrelsen, i enligt med detta
tjänsteutlåtande daterat 2019-09-23, bilaga 2.

Sammanfattning
I enlighet med attest- och utanotdtüngsreglementet skall respektive näm'nd/styrelse ume
beslutsattestznter och ersättare för olika ansvatskoder inom resp ektive verksamhetsområde för
år 2019.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-09-23.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag
innebärande

Fot-ts.
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Fons. KS § 13:8

1. Utbetalningar exkl. hyreskostnader som övcxsn'gcr 5 prisbasbelopp ska granskas av
enhetschef och attesteras av respektive förvaltningschef (Ptisbasbelopp för år 2019 år 46 500
kr och 5 prisbasbelopp bli: 232 500 kr).

2. Godkänna generell attesträtt för kommundirektör, ekonomiditektöt, chefsekonom och
redovisningschei

3. Bemyndiga kommundirektör att utse beslutsattestanter och ersättare under året.

4. Bemyndiga samhällsbyggnadschef att utse beslutsattestantet och ersättare under året inom
Samhällsbyggnadsförvaltninng delar.

5. Godkänna generell attesträtt för kommunstyrelsens controller inom Kommunfullmäktiges
och Kommunstyrelsens verksamhetsområde som omfattas av bilaga 1 och 2.

6. Godkänna attestxätt för kanslichef för utbetalningar av arvoden och ersättningar inom
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhetsområde som omfattas av bilaga 1

och 2.

7. Godkänna förslaget till beslutsattestantet för Kommunfullmäktige, ienligt med detta

tjänsteutlåtande daterat 2019-09-23, bilaga 1.

8. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunstyrelsen, i enligt med detta

tjänsteutlåtande daterat 2019-0923, bilaga 2.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Berörda attestanter och etsättaxe

- Kommunkansliet

KS § I3:9 Dnr. KS 20I9l0285

Attestförteckningar avseende Kommunfullmäktige samt

Kommunstyrelsen 2020

Kommunstyrelsens beslut

1. Utbetalningar exkl. hyreskostnadet som överstiger 5 prisbasbelopp ska granskas av

enhetschef och attesteras av respektive förvaltrüngschef (Prisbasbelopp för år 2020 är 4-7 300
kr och 5 pdsbasbelopp bli: 236 500 kr).

2. Godkänna generell attesträtt för kommundirektör, ekonomidirektöt, chefsekonom och
redovisningschef.

3. Bemyndiga kommundirektör att utse beslutsattcstantet och ersättare under året.

4. bemyndiga samhällsbyggnadschef att utse beslutsattestanter och etsättate under året inom
Samhällsbyggnadsförvalmingcns delar.

5. Godkänna generell attesträtt för kommunstyrelsens controller inom Kommunfullmäktiges
och Kommunstyrelsens verksamhetsområde som omfattas av bilaga 1 och 2,

6. Godkänna attesttätt för kanslichef för utbetalningar av arvoden och ersätm'mgat inom
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhetsområde som omfattas av bilaga 1

och 2.

7. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunfullmäktige, i enligt med detta

tjänsteutlåtande daterat 2019-1141, bilaga 1.

8. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunstyrelsen, i enligt med detta

tjänsteutlåtande daterat 2019-11-11, bilaga 2.

Sammanfattning

I enlighet med attest- och utanordningsreglementet skall respektive nämnd/styrelse utse

beslutsattestanter och ersättare för olika ansvarskoder inom respektive verksamhetsområde för

år 2020.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-1 1-1 1 .

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag

innebärande

Forts .
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Forte. KS § 13:9

1. Utbetalningar exkl. hyreskostnader som överstiger 5 prisbasbelopp ska granskas av
enhetschef och attesteras av respektive förvaltningschef (Pn'sbasbelopp för år 2020 är 47 300
kr och 5 prisbasbelopp bli: 236 500 kr).

2. Godkänna generell attesträtt för kommundirektör, ekonomidirektöt, chefsekonom och
tedovisningschef. '

3. Bemyndiga kommundirektör att utse beslutsattestanter och ersättare under året

4. bemyndiga samhällsbyggnadschef att utse beslutsattestanter och ersättare under året inom
Samhällsbyggnadsförvaltningens delar.

5. Godkänna generell attesttätt för kommunstyrelsens controller inom Kommunfullmäktiges
och Kommunstyrelsens verksamhetsområde som omfattas av bilaga 1 och 2,

6. Godkänna attesträtt för kanslichef för utbetalningar av arvoden och ersättningar inom
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhetsområde som omfattas av bilaga 1

och 2.

7. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunfullmäktige, i enligt med detta

tjänsteutlåtande daterat 2019-11-11, bilaga 1.

8. Godkänna förslaget till beslutsattestantet för Kommunstyrelsen, i enligt med detta

tjänsteutlåtande daterat 201 9-1 1-11, bilaga 2.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Berörda attestantct och emättare
- Kommunkansliet

KS§ |3:|o Dnr. KS 20mm;

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta Kommunstyrelsens delegationsordningi enlighet med bilaga.

2. Upphävatidigare delegationsordning för Kommunstyrelsen antagen 2019-03-04, KS § 3:4.

Sammanfattning
En ny tjänstemaxmaorgmüsation har fastställts och dätmed behöver ändringar i gällande
delegationsordning beslutas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-1 1-1 1.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag

innebärande

1. Anta Kommunstyrelsens delegaüonsordnjngi enlighet med bilaga.

2. Upphäva tidigare delegationsordning för Kommunstyrelsen antagen 2019-03-04, KS § 3:4.

Propositionsordning

Ordföranden üågax om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
finner att så ä.: fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet
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KS§ mm
I

Dnr. KS 20I9l0288

Nytt avtal för Stockholm Archipelago 202l-2023

Kommunstyrelsens beslut

1. Förlänga avtalet för Stockholm Archipelago 2021-2023.

2. Den årliga avgiften till Stockholm Archipelago ska belasta Kommunstyrelsens ordinarie

budget.

Sammanfattning
Samarbetet Stockholm Archipelagos andra ptogtampetiod pågår 2018-2020. Ett nytt avtal har
tagits fram för perioden 2021-2023. Syftet med samarbetet är en starkare besöksnäring i

Stockholms skärgård med fokus på en internationell målgrupp.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-10-24.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag

innebärande

1. Förlänga avtalet för Stockholm Archipelago 2021-2023
2. Den årliga avgiften till Stockholm Archipelago ska belasta Kommunstyrelsens ordinarie

budget.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Stockholm Archipelago
- Näringslivs- och utvecklingsenhcten
- Kommunkansliet

KS§ m2 Dnr. KS zon/02m

Tillgänglighetsbidrag 20 I 9 för Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja Åkersberga Innebandyfötenings ansökan om bidrag för arvode till tränare samt
utrustning till spelare, med 15 000 krona: för att föreningen på bästa sätt ska ha en möjlighet

att även i framtiden klmna ge funktionshindrade möjlighet till att regelbundet kunna utföra en
fysisk aktivitet i ett socialt sammanhang tillsammans med andra.

Sökt belopp: 15 000 kronor
Förslag att bevilja: 15 000 kronor

2. Bevilja Österåker Spottñskcklubbs ansökan om bidrag till att skapa tillgänglighet för fiske

från land och båt i form av att anläggning av stigar och Vägar vid Drängsjön. Föreningen

ansvarat för att inhämta erforderliga tillstånd och följa gällande lagstiftning.

Tillgänglighetsbidtaget kommer att utbetalas i två omgångar, den första delen om 10 000 kr

avseende funktionsanpassad båt kommer att utbetalas direkt och den andra delen om 50 000
kronor kommer att utbetalas när erforderliga Enns.

Ansökan därutöver avslås då föreningen 2017 beviljades medel för upprustning av befintliga

bryggor och ansökan därutöver inte fallet inom kriterierna för tillgänglighetsbidxaget.

Sökt belopp: 350 000 kronor
Förslag att bevilja: 60 000 kronor

3. Bevilja Österskäts Vägfötenings ansökan om bidrag för att anlägga Vita plattor och sänka

kantstenar vid övergångställen. Bidraget kommer att bekosta matedal och arbetskostnader.

Ansökan därutöver avslås då den inte faller inom kriterierna för tillgänglighetsbidxaget.

Sökt belopp: 150 000 kronor
Förslag att bevilja: 60 000 kronor

4. Bevilja Åkersberga bågskytteklubbs ansökan om bidrag till att införskaffa material anpassade

för funktionsnedsatta för öka delaku'ghetcn för Het i föreningen Ansökan om redskapsskjul

avslås då den inte faller inom kriteaierna för üllgänglighetsbidraget.

Sökt belopp: 42 000 kronor
Förslag att bevilja: 28 000 kronor

5. Bevilja IF Friskis & Svctu's ansökan om bidrag för arvode till ledare samt inköp /1easing av
mateñal anpassad för funktionsnedsatta deltagare, med 60 000 kronor för att föreningen på
bästa sätt ska ha en möjlighet att även i framtiden kunna ge funktionshindrade möjlighet till att

regelbundet kunna utföra en fysisk aktiviteti ett socialt sammanhang tillsammans med andra.

Sökt belopp: 60 000 kronor
Förslag att bevilja: 60 000 kronor

Fons.
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6. Bevilja Kulturföreningen Livats ansökan om bidrag om 12 000 kronor till inköp av
funktionsanpassad ramp till scenen i deras showroom föt att öka delaktigheten för fler i

föreningen.

Ansökan därutöver avslås då den inte fallet inom klitcriema för tillgänglighetsbidrager_
Sökt belopp: 60 000 kronor
Förslag att bevilja: 12 000 kronor

Sammanfattning
I budget 2019 avsattes sammanlagt 500 tkr för tillgänglighetsbidtag och miljöbidmg för
föreningar och organisationer. Vid Kommunstyrelsens sammanüäde den 18 mars 2019 (KS §
4:6) fattade Kommunstyrelsen beslut om kritcn'et och n'ktlinjex för tillgänglighetsbidmgcr, I
riktlinjerna framgår att tillgänglighetsbidmget och miljöbidtaget har vardera 250 tkr att fördela,
men med Visa'flexibilitet för omdisponeting. Under ansökningspezioden (1 juni - 29
september) inkom sex stycken ansökningar om tillgänglighetsbidxag.

Sökt belopp uppgår till totalt 677 000 kr. Beviljande av bidrag föreslås för sex projekt
uppgående till sannnmlagt 235 000 kr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande datetat 2019-11-10.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvalmings beslutsförslag
innebärande

1. Bevilja Åkersberga Innebandyförenings ansökan om bidrag för arvode till tränare samt
utrustning till spelare, med 15 000 kronor för att föreningen på bästa sätt ska ha en möjlighet
att även i framtiden kunna ge funktionshindrade möjlighet till att regelbundet kunna utföra en
fysisk aktivitet i ett socialt sammanhang tillsammans med andra.

Sökt belopp: 15 000 kronor

Förslag att bevilja: 15 000 kronor
2. Bevilja Österåker Sportñskeklubbs ansökan om bidrag till att skapa tillgänglighet för fiske
från land och båt i form av att anläggning av säga: och Vägar vid Drängsjön. Föreningen
ansvarar för att inhämta erforderliga tillstånd och följa gällande lagstiftning.

Tillgänglighetsbidmgct kommer att utbetalas i två omgångar, den första delen om 10 000 kr
avseende Eunküonsanpassad båt kommer att utbetalas direkt och den andra delen om 50 000
kronor kommer att utbetalas nä: erforderliga Enns.

Ansökan därutöver avslås då föreningen 2017 beviljades medel för upprustning av befintliga

bryggor och ansökan därutöver inte fallet inom kritezietna för tillgänglighetsbidraget.

Sökt belopp: 350 000 kronor

Förslag att bevilja: 60 000 kronor

5. Beviljat Österskäxs Vägförenjngs ansökan om bidrag för att anlägga Vita plattor och sänka
kantstcnar vid övergångställen. Bidraget kommer att bekosta matctial och arbetskostnader.
Ansökan därutöver avslås då den inte fallet inom kriterierna för üllgänglighetsbidxaget.

Fons.

Parts. KS s 13:12

Sökt belopp: 150 000 kronor
Förslag att bevilja: 60 000 kronor
4. Bevilja Åkersberga bågskytteklubbs ansökan om bidrag lill att införskaffa matetial anpassade
för funktionsnedsatta för öka delaktigheten förvfleri föreningen Ansökan om tedskapsskjul
avslås då den inte faller inom kriterierna för tillgänglighetsbidraget,

Sökt belopp: 42 000 kronor.

Förslag att bevilja: 28 000 kronor
5. Bevilja IF Friskis 8: Svettis ansökan om bidrag för arvode till ledare samt inköp /leasing av
maten'al anpassad för ñmküonsnedsatta deltagare, med 60 000 kronor för att föreningen på.
bästa sätt ska ha en möjlighet att även i framtiden kunna ge funktionshindrade möjlighet till att
regelbundet kunna utföra en fysisk aktivitet i ett socialt sammanhang tillsammans med andra.
Sökt belopp: 60 000 kronor
Förslag att bevilja: 60 000 kronor

'

6. Bevilja Kulturföreningen Livats ansökan om bidrag om 12 000 kronor till inköp av
funktionsanpassad ramp till scenen i deras showroom för att öka delaktigheten för fler i

föreningen.

Ansökan därutöver avslås då den inte fallet inom kriterierna för tillgänglighetsbidtaget.
Sökt belopp: 60 000 kronor
Förslag att bevilja: 12 000 kronor

Propositionsordning

Ordföranden frågat om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchets (M) yrkande Och
finner att så är fallet.

Expedieras
- Åkersberga Innebandyförening
- Österåker Sportñskeklubb
- Österskäxs Vägförening
- Åkersberga bågskytteklubb
- IF Friskis & Svettis

- Kulturföreningen Livats
- Näringslivs- och utvecklingsavdelningen
- Kommunkansliet
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Miljöbidrag 20 I 9

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja Naturskyddsföreningen i Österåker kretsen (NFÖ) ansökan om att anordna
cykeltävling. Syftet är at uppmuntra kommunens invånate att cykla mer. Målet är att uppnå en
beteendeförändring och en minskad klimatpåverkan. Bidraget ska gå till att upprätta och
kontrollera utflyktsmålen, annonsering, priset, informationsmaterial och utvärdering av

enkätsva.: och presentation av vinnare.

Sökt belopp: 40.000 kr.

Förslag att bevilja: 40.000 kl”.

2. Bevilja Friluftsfrämjandets Österåkers lokalavdelnings ansökan om att anordna kostnadsfria

cykelkurser som är tillgängliga för alla. Kostnaderna bestå: av utbildning av två MTB-ledare
som ska hjälpa till att genomföra minst fyra kurser om fyra kurstillfällen vardera. Syftet är att

utöka kunskapen om tillgängligheten till att cykla både på stiga: i skogen samt på cykelbanor

och På gator/vägar. Målet är att deltagama efter kuxscn ska vara trygga i att hantera cykeln och .

därigenom utöka sitt användande. Detta ska förhoppningsvis minska de korta och medellånga

bilresoma och bidra till hälsa och välmående.

Sökt belopp: 36.600 kr

Förslag att bevilja: 36.600 kr

3. Avslå Friluftsfrämjandet i Österåkers ansökan om att utbilda bamlednte, paddelledaxe och
vandringsledare samt inköp av fyra kanoter med hänvisning till att detta inte ryms inom
riktlinjerna. för miljöbidrag. Vi föreslår att bidrag till detta ska sökas från Kultur- och
fritidsnämnden.

Sökt belopp: 45.000 kr

Förslag att bevilja: 0 kr

4. Beviljat Roslagskulla IF's ansökan om inköp och installation av vännepumpar för att ersätta

beñntlig lösning som 5.: direktvärmande el. Roslagskulla IF kom först in med en ansökan om
att göra ett avlopp, men detta ryms inte inom bidraget. Eftersom de har flera åtgärder att

utföra så gavs de möjlighet att ansöka om att istället söka bidrag för inköp och installation av

luftvärmepumpar vilket vi anser vara väl inom riktlinjerna och en sto): besparing för miljön. Vi
föreslår därför att bevilja hela summan som de har ansökt om.
Sökt belopp: 90.000 kr

Förslag att bevilja: 90.000 kr

Form.

Fans. KS s 13:13

5. Avslå kulmföreningen Livats ansökan om att ordna en musikalisk show dä: de på ett tydligt

sätt sättet miljön i fokus och integrerat bam/ungdomar att delta på ett aktivt sätt. Bidraget är

sökt för skapandet av föreställningen, löner, tekniska scenogtañet samt hyra till Berga teater.

Vi ser att det är en n'sk att ge bidrag till något som konkurrerar med andra befintliga aktörer på
marknaden.

Sökt belopp: 105.000 kr

Förslag att bevilja: 0 kr

Sammanfattning
I budget 2019 avsattes sammanlagt 500 du: för miljöbidxag och tillgänglighetsbidrag för

föreningar.: och organisationer. Rikdjnjen för miljöbidrag 2019 är att högst 60 :kt beviljas för

varje enskild satsning, dock kan beslut fattas om högre bidxagsbelopp för särskilt angelägna

satsningar. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-18 (KS §4:6) fattade

kommunstyrelsen beslut om kritcdex och riktlinjer för miljöbidxaget och det beslutades att

miljöbidrageti första hand ska stötta projekt som minskar klimatpåverkan och bidrar till

uppfyllande av målet att utsläppen av koldioxid, kg per invånare ska minska med 50% till år

2030 jämfört med åt 2009. Vi bedömer fem ansökningar, sökt belopp uppgår till totalt 316.600
kr. Enligt detta förslag delas 166.600 kr ut till tre projekt fördelat på tre

föreningar/organisationer.

Beslutsunderlag

_

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-11-08.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till SamhäJlsbyggnadsfötvaltIüngens beslutsförslag

innebärande

1. Bevilja Naturskyddsföreningen i Österåker kretsen (NFÖ) ansökan om att anordna

cykeltävling. Syftet är at uppmuntra kommunens invånare att cykla mer. Målet är att uppnå en
beteendeföräudting och en minskad klimatpåverkm. Bidraget ska gå till att upprätta och
kontrollera utflyktsmålen, annonsering, priset, informationsmaterial och utvärdering av

enkätsvax och presentation av vinnare.

Sökt belopp: 40.000 kr.

Förslag att bevilja: 40.000 kr.

2. Beviljat Fn'luftsfrämjandets Österåkers lokalavdelnings ansökan om att anordna kostnadsfria

cykelkurser som är tillgängliga för alla. Kostnaderna består av utbildning av två MTB-ledare
som ska hjälpa till att genomföra minst fyra kurser om fyra kurstillfällen vardera. Syftet är att

utöka kunskapen om tillgängligheten till att cykla både på stigar i skogen samt på cykelbanor

och på gator/vägar. Målet är att deltagarna efter kursen ska vara trygga i att hantera cykeln och
därigenom utöka sitt användande. Detta ska förhoppningsvis minska de korta och medellånga
bilresoma och bidra till hälsa och välmående.

Sökt belopp: 36.600 kr

Förslag att bevilja: 36.600 kr

Forts.
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3. Avslå Friluftsfrämjandeti Österåkers ansökan om att utbilda bnmledare, paddclledare och
vandn'ngsledare samt inköp av fyra kanoter med hänvisning till att detta inte ryms inom
riktlinjerna för miljöbidrag. Vi föreslår att bidrag till detta ska sökas från Kultur- och
fritidsnämnden.

Sökt belopp: 45.000 kr

Förslag att bevilja: 0 kr

4. Bevilja Roslagskulla IF's ansökan om inköp och installation av värmepumpat för att ersätta
befintlig lösning som är direktvärmande el. Roslagskulla IF kom först in med en ansökan om
att göra ett avlopp, men detta ryms inte inom bidraget. Eftersom de har flera åtgärder att

utföra så gavs de möjlighet att ansöka om att istället söka bidrag för inköp och installation av
qutvännepmnpat vilket vi anser vara väl inom riktlinjerna och en stot besparing för miljön. Vi
föreslår därför att bevilja hela summan som de har ansökt om.
Sökt belopp: 90.000 kr

Förslag att bevilja: 90.000 kr

5. Avslå kulturföteningen Livats ansökan om att ordna en musikalisk show där de på ett tydligt
sätt sätter miljön i fokus och integrera: barn/ungdomar att delta på ett aktivt sätt. Bidraget är
sökt för skapandet av föreställningexi, löner, tekniska scenogtañer samt byta till Berga teater.

Vi ser att det är en risk att ge bidrag till något som konkuttetat med andra befintliga aktörer på
marknaden.

Sökt belopp: 105.000 kr

Förslag att bevilja: 0 kr

Propositionsordning

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

Expedieras
- Naturskyddsföreningen i Österåker kretsen (NFÖ)
- Friluftsfrämjandets Österåkers lokalavdelning
- Roslagskulla IF
- Kulturföreningen Livat
- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Kommunkansliet

KS§ I3:l4 Dnr. KS 20I9/0008

Svar på övrig fråga

Kommunstyrelsens beslut

Svar på övrig fråga väckt av Ann-Chdstine Furustrand vid Kommunstyrelsens sammanträde
2019-11-06 avseende Helleborusskolan anses besvarad.

Sammanfattning
Ann-Christine Fumsttand (S) anmäler följande frågor kring Helleborusskolan:
1. Det har kommit till vä.: kännedom att Österåker ha: tagit bort tilläggsbelopp för en
del elever och ändrat dlläggsbclopp för andra som går på Helleborusskolan.
Z. Stämmer dessa uppgifter P

3. Vad är orsaken till att tilläggsbcloppen för eleverna har ändrats, eller tagits bort?
4. Hur kan kommunen garantera att dessa elever ges anpassad undervisning P

5. Het fler elever på andra skolor, privata som kommunala nekats tilläggsbelopp på
Samma sätt P

6. Hur garantera.: kommunen att deras behov av anpassad undervisning tillgodoses?

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens PM daterat 2019-1 1-19.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkat att svar på övrig fråga väckt av Ann-Chn'sü'ne Futusttand vid
Kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-06 avseende Helleborusskolan anses besvarad.

Propositionsordning

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

Iusterandes siønaturer . .
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Expedieras
- Kommunkansliet
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Österåkers sportñskeklubb begäran om att godkänna byte av
projekt för redan beviljat miljöbidrag 20 I 7

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna Österåkers spottñskeklubbs förslag om att använda det tidigare beviljade

miljöbidmget från 2017 på 150.000 kr till ett projekt innebärande att töja ett vandn'ngshindcr i

ett avsnitt i Smedbyån som liggeri anslutning till Åby gård, istället för den tidigare planerade
åtgärden innebärande omläggning av Vägtrumma för att säkerställa fritt flöde och fri

vandringsväg för fisken i Isätttavik.

Sammanfattning
2017 sökte Österåkers sportñskeklubb ett miljöbidrag för omläggning av en Väglxumma i

anslutning till Isättxabäckcns utlopp. De fick beviljat 150.000 SEK för åtgärden som betalades
ut 2018. Efter att ha stött på initialt motstånd från vägföteningen har åtgärden inte kommit att

genomföras. Nu vill Österåkers spottñskeklubb istället använda Pengarna till ett projekt

gällande Smedbyån.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningcns tjänsteutlåtande daterat 2019-11-07.

Förslag till beslut '

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att godkänna Osteråkers sportñskeklubbs förslag om att använda det tidigare

beviljade miljöbidraget från 2017 på 150.000 kr till ett projekt innebärande att röja ett

vandringshinder i ett avsnitt i Smedbyån som ligger i anslutning till Åby gård, istället för den
tidigare planerade åtgärden innebärande omläggning av vägtrumma för att säkerställa Bit-t

flöde och få Vandringsväg för ñskeni Isättmvik.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Österåkers sportñskeklubb
- Samhällsbyggnadsförvaltrüngen
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