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KS § 3:!

Upprop och fastställande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt
tillhörande handlingar.

Ärende som utgår

Ärende 28 Ökat bidrag tillbmftnm'ønnn på dagordningen utgår för att istället

hanteras i ärende 13 Ömm'ker: kommun: ekanømirka zgâpfå'iningperjêbmmi 2020.

Nytt ärende

Nytt ärende Revidering av nkfliry'erfå'r kom! i Öxterâker: kommun blir nummer 29
på dagordningen.

Nytt ärende Dellagandepä dimx i Kømmmyñllmäktigz; Kommumynken: och' övriga

na'hrza'erx :Miriam-iden blir nummer. 30 På dagordningen.

Tidigare ärende 29 blir nummer 30 och tidigare ärende 30 blir nummer 31.

jumrandes signaturer s: :å _...

är(71:-.
Utdragsbestyrkmde

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen'Österåker
20200346

IG § 32

Val av justerare och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Ann-Chdsüne_ Fumsttand (S) till justerare. Protokollet

justeras senast måndag den 23 mars klockan 11.00, kommunkansliet,
Alceahuser_

Sammanfattning

Mats Larsson (S) föreslå: Ann-Chásü'nc Furustrand (S) 1111 justerare.

Protokollet föreslås justeras senast måndag den 23 mass, klockan 11.00,

kommunkansliet, Alceahuset.

Information

- Christian W, Roslagsvattcn, informerat om reningsverket.

- UlfP, ny säkerhetschef i Österåkers kommun, presentera: sig.

Jumnndes signaturer
. 4 Utdragsbestyrkande(W ,-4 .
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Dnr. KS 20|6l0360

Godkännande av markoptionsavtal avseende del av fastigheten

Täljö 2:8 mellan Kommunen och Fondamentor Holding AB

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslaget matkoptionsavtal avseende del av

fastigheten Täljö 2:8 mellan Kommunen och Fondmentot Holding AB.

2. Samhällsbyggnadsförvalttüngen få: i uppdrag att teckna matkoptionsavtzlet

enligt bilaga 1.

3. Beslutet kompletteras med en skrivning som klargör varför just det aktuella

företaget är lämpligast att ingå detta matkoplionsavtal med kommunen.

Protokollsantcckning

Michaela Fletcher (M) lämnar en protokollsanteckning

Fondamentor HoldingAB har i dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen

uppgivit att man även är beredda att bl. a. bygga tvâ förskolor i Svinninge, på
två tomter som är planerade för förskolor för ett begränsat antal förskolebarn.

För små förskoleenhetet kan det vara svårt att dn'va verksamheten

om de inte kan samordnas med någon eller några stötte förskoleenheter.

Omständigheten att Fondamentor ät beredda att ånga sig' byggandet av dessa

två mindre förskoleenhetcr, motiverat enligt samhällsbyggnadsförvalüüngen

att kommunen tecknat optionsavtal för fastigheten Täljö 2:8 med
Fondmentor. Den slutliga lösningen för de mindre förskolcenhetemai

Svinninge avses överenskommas under den förhandlingstid som opüonsavtalet

ge.: Fondmentor Holding AB.
Michaela Fletcher (1%)

Sammanfattning

Kommunstjrelsen beslutade 2017-01-09 (KS § 126) att ge

Samhällsbyggnadsförvalmingen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för

Täljö 2:8. Kommunstyrelsens planarbetsutskott beslutade 2018-06-20 (PLAU S

6:4) om samråd och samråd hölls mellan 20 augusti - 12 september 2018.

Kommunstyrelsen beslutade på tidigaxe punkt att godkänna ansökan och

överenskommelse om fastighetsregleliug avseende Täljö 2:8 mellan

Kommunen och Österåkers Exploateángsfasügheter AB.

Fans.

Å'L? Uudngsbestydande

o
Sammanträdesprotokoll för KommunstyrelsenÖsteraker 2020.03-”

Form. KS § 3:4

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:5.

Samhällsbyggnadsförvalmingcns tjänsteutlåtande daterat 2020-01-10.

Förslag till beslut

IVIichacla Fletcher (M) yrkar bifall till planatbctsutskottets beslutsförslag

innebärande

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslaget markoptionsavtal avseende del av

fastigheten Täljö 2:8 mellan Kommunen och Fondmentot Holding AB.
2. Samhällsbyggnadsförvalmingen får i uppdrag att teckna markopüonsavtzlet

enligt bilaga I.

lVIichael Selander (MP) ytka: på tillägg innebärande att beslutet kompletteras

med en skrivning som klargör varför just det aktuella företaget är lämpligast att

ingå detta maxkoptionsavtzl med kommunen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelscq beslutar enligt Michaela Fletchezs

(NI) yrkande med Michael Selanders (MP) tilläggsyrkande och finner att så. är

fallet

Expedietas

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes slgnamrerm ?4C?3 Utdragsbestyrkande
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KS 5 3:5 Dnr. KS 20I9/03I I

Godkännande av markoptionsavtal avseende fastigheten Hacksta
2: I 34 mellan Kommunen och Exandia Fastigheter AB

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslaget markopu'onsavtal avseende
fastigheten Hacksta 2:134 mellan Kommunen och Exandia Fastigheter AB.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdxag att teckna matkoptionsavmlet
enligt bilaga 1.

3. Beslutet kompletteras med en skrivning som klargör varför just det aktuella

företaget är lämpligast att ingå detta maxkopüonsavtal med kommunen.

Ptotokollsanteckning

Michaela Fletcher (M) lämna: en ptotokoilsantcckning

Sedan detaljplaneärendet som berör fastigheten Hacksta 2:134 påbörjades ha:
Bo klok AB ägt projektet. Då Bo klok AB överlåüt projektet på Expandia
Fastigheter AB bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen det lämpligt att

teckna ett optionsavtal för fastigheten Hacksta 1:134 med Exandia Fastigheter
AB.”

Michaela Fletcher (M)

Sammanfattning

Det aktuella markområdet Hacksta 2:134 är belägeti centrala Åkersbetga i

anslutning till Hacksta verksamhetsområde, utmed Hackstavägen, och ägs av
Österåkers kommun. Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-30 (KS § 5:10) att

ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag ü'll detaljplan

för Smedby 192227 mil. Kommunstyrelsens planarbetsutskott beslutade 2016-
10-12 (KS § 9:5) om samråd och samråd hölls mellan 14 november - 12

december 2016. Efter samrådet ha.: detaljplan för Röllingby södra delats och
det aktuella matkomxådet är nu del av detaljplan för Röllingby södra etapp 2.

Förvaltningen föreslår. nu att ett matkoptionsavtal tecknas med Exandia

Fastigheter AB avseende ensamrätt att förhandla med kommunen om att

fortsätta ta fram ett förslag till detaljplan samt ett förvärv när detaljplanen

vinner laga kraft

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:6.

Samhällsbyggnadsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-10.
Fox-ts.

Junna-ande.: signatu rer*M AC? Utri-apbestyrlande
\. '\\h

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
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Österåker

Fotts. KS § 3:5

Förslag till beslut

Mchaela Fletcher (M) ytkax bifall till det planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslaget maxkoptionsavtal avseende

fastigheten Hacksta 2:134 mellan Kommunen och Exandia Fastigheter AB.
2. Samhällsbyggnadsförvalttüngen få.: i uppdtag att teckna markoptionsavtalet

enligt bilaga 1.

IVIichacl Selander (MP) yrkat på tillägg innebärande att beslutet kompletteras
med en skn'vning som klargör Varför just det aktuella företaget är lämpligast att

ingå detta maxkopiionsavtal med kommunen.

Propositionsordning

Ordföranden &ågat om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande med Michael Selanders (MP) ülläggsytkande och finner att så är

fallet.

Expediems

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justemndes signaturer

§3 å; A'CF. Utdmgshutyrkande
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Dnr. KS 20I6l0360

Ansökan och överenskommeise om fastighetsreglering avseende
fastigheten Täljö 2:8 mellan Kommunen och Österåkers

Exploateringsfastigheter AB

Kommunstyfelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner ansökan och överenskommelse om
fasüghetsreglen'ng avseende fastigheten Täljö 2:8 mellan Kommunen och
Österåkers Exploaten'ngsfasfighetex AB.

2. Smuhällsbyggnadsföwaltrüngcn får i uppdrag att teckna ansökan och
överenskommelse om fasüghetstegleáng, bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-09 (KS § 1:6) att ge

Samhällsbyggnadsförvaltningen iuppdmg att ta fram förslag till detaljplan för

Täljö 2:8. Kommunstyrelsens planarbetsutskott beslutade 2018-06-20 (PLAU S
6:4) om samråd och samråd hölls mellan 20 augusti_ 12 september 2018.

Fastigheten Täljö 2:8 består av två skiften som ägs av Österåkers

Exploatedngsfastighetez AB. Ena skiftet är avsett att bebyggas med en förskola

medan det andra skiftet innehållet Gottsundaborgen. Syftet med
fasüghetsreglen'ngen är att Kommunen köper marken för att innefatta

Gottsundaborgen i fomvåxdsplanen samt för att kunna förhandla med
intressemd exploatör angående uppförande av förskola.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:4.

Saubällsbyggnadsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-10.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planaxbetsutskottets beslutsförslag

innebärande

1. Kommunstyrelsen godkänner ansökan och överenskommelse om
fastighetsregleling avseende fastigheten Täljö 2:8 mellan Kommunen och
Österåkers Exploateñngsfasügheter AB.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen få.: i uppdrag att teckna ansökan och
överenskommelse om fastighetsregledng, bilaga 1.

Forts.

(_*Ö
jusrgrandes signature'

xä :V i
__ .,.., W WWW

D Österåker

Pom. KS § 3-3

Propositionsordning

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-03- I 6

Ordförande fråga: om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchets

(NI) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturerM /ror Utdngsbmyrkznde

O

O
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Svar på motion nr l6/20I9 från Anders Borelid (SD) - Sluss in

till hundrastgårdar

Komm-unstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 16/2019 besvaxad med hänvisning till att nya hundrastgårdar
med bristande överblickbaxhet förses med sluss och befintlig hundrastgåtdi
Tassepaxken anses ha tillräcklig överblickbarhet för att det kan anses behövas.

Sammanfattning

I en motion inlämnad av Anders Botelid (SD) den 14 november 2019, önskas

en sluss till hundrastgårdar] i Tassepatken, men även att alla nya hundrastgårdar

som byggs får en sIuss redan från början. Detta skulle då minska risken att

hundar smiter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:7.

Michaela Fletchers (M) otdfötandeförslag daterat 2020-02-24.

Samhällsbyggnadsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-12.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2020-02-04,_ § 1:9.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) ynka.: bifall till ordförandeförslaget beslutsförslag

innebärande att anse motion m 16/2019 besvarad med hänvisning till att nya
hundrastgårdar med bristande överblickbarhet förses med sluss och befintlig

hundrastgåxd i Tasseparken anses ha tillräcklig överblickbathet för att det kan
anses behövas.

Ann-Chn'stine Futustrand (S), Francisco Centretas (V), Michael Solandet (MP)
och Anders Borelid (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enhgt Mchaela Fletchets

(M) yrkande eller enligt Ann-Chásüne Furusttand (S), Francisco Contrems (V),
Michael Selander (MP) och Anders Borelid (SD) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutat enligt Michaela Fletchets (M) yrkande.

Fans

Junerandu slgnamrar W Undragsbmyrkmde

Österåker

Forts. KS § 3:6

Expedieras

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

#6?
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Utdragsbestyrkande
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KS 5 3:7 Dnr. KS 20I9/Ol48

Svar på medborgarförslag nr 22/20I9 - Kameraövervakad

cykelparkering med väderskydd '

Kommunstyrelsens beslut

Anse medborgarförslag nr 22/2019 besvarat med hänvisning till att en ansökan

om kameraövervakning är inlämnad till Datainspektionen den 4 november
2019, samt till plmprogrammet för Åkersberga stad.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 2 maj 2019

föreslås att en cykelpaxkeling som har väderskydd och ät kameraövervakad,

byggs iÅkersberga Centrum samt att även fler övervakningskameror sätts upp
i centrmnområdet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:8.

Michaela Fletchers (M) ordförandeiötslag daterat 2020-02-24.

Samhällsbyggnadsförvaltninng tjänsteutlåtande daterat 2020-02-04.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2020-02-04, S 1:11.

Förslag till beslut

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

medborgarförslag nr 22/201 9 besvarat med hänvisning till att en ansökan om
kameraövervakning är inlämnad till Datainspektionen den 4 november 2019,

samt till planprogrammet för Åkersberga stad.

Propositionsordning

Ordföranden fråga: om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så 25: fallet.

Expedieras

Föxshgsställarcn

Tekniska nämnden
Akt

”CZ/f
Utdragsbestyrkande

justerandusigmmra'
3 I :ä
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KS 5 3:8 Dnr. KS 20 I 9/0234

Svar på medborgarförslag nr 29/20 | 9 - Använda en fårhage som
hundrastgård under vinterhalvåret

Kommunstyrelsens beslut

Avslä medborgarförslag m: 29/2019 med hänvisning till att hagen inte uppfyllér

kliten'ema för säker hundrastgåxd vad avser överblick, och krav på. staket och

grindar.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 2 september

2019 föreslås att en fårhage i Röllingby används som hundrastgärd under

vintetpedoden, då fixen inte går dit.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens Planatbctsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:9.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-02-24.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-12.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2020-02-04, § 1:10.

Förslag till beslut

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

medborgarförslag nr 29/2019 med hänvisning till att hagen inte uppfyller

kritetiema för säker hundrastgåtd vad avser överblick, och krav på staket och

grindar.

Propositionsordning

Ordföranden frågat om Kommunstyrelsen besluta.: enligt Michaela. Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Förslagsställaxen

Tekniska nämnden
Akt

#07/
Utdragsbmyrkande

O

O
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Strategi för jordbruksmark i Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen få: i uppdxag att utarbeta en strategi för

kommens jordbruksmark, inom ramen för tilldelad budget.

2. Uppdraget ska redovisas för Kommunstyrelsen senast den 1 september
2020.

Särskilt yttrande

Michael Selander (MP) lämnat ett särskilt ytizzmde

Miljöpartiet ser positivt på att kommunen tat Emm en strategi för

jordbruksmark. Vi hoppas Pâ att det faktum att all jordbrukska kommer att

vara värdefull i framtiden kommer att genomsyra strategin.

MP lade 2019 en motion om just dessa frågor och vi hoppas att innehålleti

den motionen kan integreras i förslaget till strategin.

Michael SOL'mder (MP)

Sammanfattning

Behovet av en strategi för kommunens jordbruksmark har pekats lit i

översiktsplanen (ÖP 2040). jordbruksmark är av såväl nationellt som
kommunalt intresse, samtidigt som intressekonfliktct regelbundet uppstår med
planerad bebyggelse, vägar, ctceteta. En strategi för jordbruksmatken kan ge
vägledningi dessa konflikter och samtidigt peka ut strategiska förhållningssätt

till de värden som finns knutna till jordbmksmarken. En sådan sixategi bör
därför utarbetas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens plmatbetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:10.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2020-02-17.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvalmingens

beslutsförslag innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen Får i uppdrag att

utarbeta en strategi för kommens jordbruksmark, inom ramen för tilldelad

budget.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att uppdraget ska redovisas

för Kommunstyrelsen senast den 1 septembex 2020.

Forte.

Justerandu signiturer M... A 0/- Utdngsbütydamia

Forts. KS § 3:9

Propositionsordning

2020-03- I 6

4

_
. Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

Ordförande frågar om Kommunstyrelsm beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet

Expedietas ,

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Insmudes signaturer
,

Mä*- , l/L ff;
Utdragsbutyrlande



Ö Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsensteråker
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KS§ 3:I0 Dnr. KSZOI9I022|

Policy för skyltar i Österåkers kommun

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anm policy för skyltari Österåkers kommun i enlighet med bilaga 1 till

tjänsteutlåtande daterat 2020-01 -1 8.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Som konsekvens av den nya skyltpolicyn får Samhällsbyggnadsförvaltningen i

uppdrag att se över de befintliga riktlinjerna kn'ng skyltning.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav den 21 maj 2018 Kommunstyrelsen i uppdrag att

arbeta fram ett förslag till ny skyltpolicy. Kommunstyrelsen ha: senare

remitterat ett förslag till berörda facknämndet för yttrande. Samtliga

facknämnder ställer sigi huvudsak bakom fötslaget till policy.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:11.

Samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01 -1 8.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till planubetsutskottets beslutsförslag

innebärande

Kommunstyrelsen föreslår Kommunñdlmäküge besluta

Anta policy för skylta: i Österåkers kommuni enlighet med bilaga 1 till

tjänsteutlåtande daterat 2020-01-18.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Som konsekvens av den nya skyltpolicyn få: Samhällsbyggnadsförvalmingen i

uppdrag att se över de beñndiga ñktlinjema kring skyltning.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen besluta.: enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

r
junenndes signaturer

!
_! §2 M Uhdngsbmyrkznde

.- o
5 t "d t k II

f" K styrelsen
; osteraker amman ra espro o 0 or

Dmmä320.03_|6

KS§ 3:| I Dnr. KS 2020/0000!

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning pel: februari 2020 noteras till

protokollet

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för pelioden uppgå.: till -11 612 tkr vilket motsvarar

76 % av pedodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 3 667 tkr varav 2 084 tkr

återfinns inom samhällsbyggnadsföwalmingens delar.

Under perioden har 0 tkr redovisats som investeángar.

Kommunstyrelsen redovisar en bokslutsptognos i enlighet med budget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-03-10

Kommunstyrelsens ubetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:4.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att ,Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning pet

februari 2020 noteras till protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden frågat om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

Ekonomiavdelningen

Akt

Justerandes signaturerü Å?
Ucdngsbätyrkande

_..

l .

O

U

U



Sammanüidesprotokoll för KommunstyrelsenÖsteråker .

2020.03-“

KS § 3:I2 Dnr. KS 2020/000!

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2020 noteras till

protokollet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall fö: pedoden uppgår till -1 292 tkr vilket

motsvara.: 92 % av pedodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den
31 december 2020 är enligt budget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande dátetat 2020-03-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:5.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning

per februari 2020 noteras till protokollet

Propositionsordning

Ordföranden fråga: om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchcts

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expediexas

Ekonomiavdelningen

Akt

Justerandes signaturtrW) AK? WWW*

Österåker

JUsnenndes simmare:w i

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-03- 1 6

KS§ 3: [3 Dnr. KS 2020/0026

Östéråkers kommuns ekonömiska uppföljning per februari 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna tevidcn'ng av Tekniska nämndens investezingsbudget för 2020
enligt bilaga 7.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun pel_- februari månad 2020
godkanns" -

2. Bevilja bidmgsutbetalning till Brottsoffexjomen i Södra Roslagen
motsvarande 3 kronor per invånare baserat på Österåkexs kommuns
invånatzmtøl den 31 december 2019 enligt SCB.

3. Bidraget för punkt 2 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för

2020. '

Sammanfattning

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska

Kommunstyrelsensförvaltning redovisa bokslutsprognos per 2020-12-31 för

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

prognos och analys, samt uppföljning av åtgärdsplanex för att fortsatt

upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvalmings tjänsteutlåtande daterat 2020-03-12.

Förélag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvalmings

beslutsförslag innebärande

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna reviden'ng av Tekniska nämndens investeringsbudget för 2020
enligt bilaga 7.

Kommunstyrelsen beslutat för egen del

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per februari månad 2020

Forms.

Utdngshestyrkznde

law;-



jumnnda signaturerW

Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-03- I 6

Fans. KS S 3:13

2. Beviljat bidragsutberzlning IJ'Jl Bmttsoffetjouren i Södra Roslagen

motsvarande 3 kronor per invånare baserat på Österåkers kommuns
invånatmtzl den 31 december 2019 enligt SCB.
3. Bidraget för punkt 2 Enansietas inom Kommunstyrelsens budgetram för

2020.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchets

(NI) yrkande och finner att så ä.: fallet.

Expedieras

Brottsofferjourcn i Södra Reslagen

Ekonomiavdelningen

Akt

,Qi/TK
_

Utdragsbestyrkande

ÄL Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-03- I 6

KS§ 3:I4 Dnr. KS 20l9/0264

Kommunfullmäktige m.m. Budget 2020 och verksamhetsplan

202 I -2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna Kommunfullmäktige m.n'1. Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-

2022.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2020 samt

verksamhetsplan 2021-2022 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv,

budgemnvisningax samt budgetramax. Kommunfullmäktiges nettoram för

2020 ä.: -8 600 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2020-02-04.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag

innebärande att godkänna Kommunñllknäküge m.m. Budget 2020 och

verksamhetsplan 2021-2022.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen besluta: enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Ekonomiavdelningen

Akt -

Justerandes slgnauurerg #671.: Utdragsbestyrkande

0

U



O

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-03- I6

Österåker

KS § 3:l5 . Dnr. Ks zon/0043

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 20 I 9

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2019 noteras ü'll protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen (KS) hade år 2019 en budgetram på -84 290 tkr, varav -

26 150 tkr återfanns inom Samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF KS) delar.

Prognosen för KS utfall uppgick till -83 990 tkr och KS utfall för perioden
uppgick till -83 889 tkr vilket motsvarar: en avvikelse emot budget om 391 tkr

(0,4 %) och 91 tkr avvikelse emot prognos.

Sedan 2019-01-01 är samtliga investen'ngar inom Kommunstyrelsen, utom
inom digitalisedngsavdehlingen, flyttade till Teknisk nämnd. KS
nettomvestetingsram för 5: 2019 var -4 000 tkr. Utfall för året uppgick till

2 110 tkr.
'

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltrüngens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-05.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens töwalmings
beslutsförslag innebärande att Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för

2019 noteras till protokollet

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

Ekonomiavdelningen

Akt

justerandes signaturer 'E Utdragsbestyrkande

_._. lll, i?i
Justerandes signature'

S
] 'SP
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Sa t "des otok II

f" KommunstyrelsenOsteraker mmm vr 0 or

2020.03-“

KS§ 3: I6 Dnr. KS 20 I 9/0043

Kommunfullmäktiges m.m. verksamhetsberättelse 20 I 9

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Komn'mnñJJJmäküges verksamhetsberättelse för 2019 notctas till protokollet.

Sammanfattning

Kommunfullmäkü'ge nun. (KF) hade år 2019 en budgetram på. -13 150 tkr.

Prognoser för KFs utfall uppgick till -13 150 tkr och KFs utfall för perioden

uppgick 611 -13 284 tkr vilket motsvarar en avvikelse emot budget om -134 tkr

(-1°/o) och -134 tkr avvikelse emot prognos.
I

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvalmings tjänsteutlåtande daterat 2020-03-05.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) ynka: bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för

2019 noteras till protokollet

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen béslutm: enligt Michaela Fletchers

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

Expedietas

Ekonomiavdelningen

Akt

'-. Utd b landgar. mg; enyr e



Justerandu SignaturerW

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen'Österåker 202003-“

KS 5 3: I7 Dnr. KS 2020/0069

Årsredovisning för år 20I9 för Österåkers kommun samt för

vissa organisationer där Osteråkers kommun är ägare eller

annars har intressen

Kommimstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna åxsredovisning 2019 för Österåkers kommun.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning ha: i enlighet med Lag om kommunal

bokföring och redovisning sammanställt årsredovisning För Österåkers

kommun avseende år 2019. Denna innehåller förutom bokslut för nämnderna

också en sammanställd redovisning där det helägda kommunala bolaget

Amada Fastighets AB, inkl. dotterbolag, samt ägda delar av Roslzgsvatten AB,

inkl. dotterbolag.

Resultatet för Österåkers kommun 2019 uppgå.: 67,6 mnkr. Resultat vid

avstämning mot balanskravct är 9,7 mnkr. Resulmteti den sammanställda

resultaträkningen som inkluderar ovan nämnda bolag, uppgår till 124,2 mnkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:3.

Kommunstyrelsens förvalmings tjänsteutlåtande daterat 2020-03-02.

Deltar ej i beslutet

Ann-Chxistinc Furustrand (S) delta: ej i beslutet utan återkommeti

Kommunfullmäktige med synpunkter.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall fil] Kommunstyrelsms förvaltnings

beslutsförslag innebärande att godkänna årsredovisning 2019 för Österåkers

kommun. '

Propositionsordning

Ordförande frågat om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Ekonomiavdelningen

Akt

Å/ 7;_
Undragsbestydmde

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen'Österåker 2020.03.”

KS § 3:I8 Dnr. KS 2020/0026

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och

medborgarförslag per 2020-03-I 5

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Notera förteclming över motioner till protokollet med uppgift om att det

finns 23 väckta motioner, som inte ä.: färdigbehandlade per 2020-03-15.

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift om
att det finns 23 väckta medborgarförslag, som inte är färdigbehandlade per

2020-03-15.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige delges i enlighet med Kommmfullmäktiges

arbetsordning, två gånger per år, en redovisning av ännu ej färdigbehandlade

motioner samt en redovisning av ännu ej färdigbehandlade medborgarförslag.

Enligt Kommunallagen bör motioner och medborgarförslag beredas så att

fullmäktige kan fatta beslut inom ett 5.1: från det att

motionen/medborgarförslaget väcktes. Kommunfullmäktige kan, gällande

medborgarförslag, delegera beslutanderätt till nämnd.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens Förvaltrüngs tjänsteutlåtande daterat 2020-03-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:7.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande .

1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det

finns 23 väckta motioner, som inte är färdigbehandlade per 2020-03-15.

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift om
att det finns 23 väckta medborgarförslag, som inte är färdigbehandlade per

2020-03-15.

Propositionsordning

Ordföranden fråga: om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes s'gmmrerw W. UndrIESbEStyrkande

O

O



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-03- l 6

KS § 3:!? Dnr. KS 20I8/0360

Svar på motion nr 20/20I8 från Ann-Christine Furustrand (S),

Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (3)- NPF säkra

tjänstemän och politiker i Österåkers Kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 20/2018 besvarad med hänvisning till att det är varje

huvudmans uppgift att tillse att personal vid förskole- och skolenheter ges

möjlighet till kompetensutveckling samt att det sedan VT 2019 sker en
mplementering av modellen ”Att möta olikhetcf', som syftar till att höja
kompetensen hos all personal om barn och elevers olika behov och
förutsättningar.

Reservation

Ann-Chnistine Furustrand (S) reserverat sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Motionärerna föreslåri sin motion att personal, tjänstemän och politikeri

kommunen genomgå: en ”NPF-säkn'n ”

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens produktionsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, §
3:4.

Michaela Fletchers (M) otdförandefötslag daterat 2020-02-24.

Produktionsförvzlmxhgens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-11.

Protokollsutdrag från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-10-09,

§ 7:6.

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-30.

Protokollsutdrag från Förskole- och gnmdskolcnämnden 2019-10-08, § 7:7.

Utbildningsförvaltmhgens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-30.

Förslag till beslut

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

anse motion nr 20/2018 besvarad med hänvisning 611 att det är varje

huvudmans uppgift att tillse att personal vid förskole- och skolenheter ges

möjlighet till kompetensutveckling samt att det sedan VT 2019 sker en
implementering av modellen ”Att möta olikhetef', som syftar till att höja

kompetensen hos all personal om barn och elevers olika behov och
förutsättningar.

Fox-ts.

justerandes signaturer Säll:) kr? Utdngdiéstyr'kande

Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-03- I 6

Forts. KS § 3:19

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

Propositionsordning

Ordföranden fråga.: om Kommunstyrelsen besluta.: enligt Michaela Fletchezs

(M) ynkande eller enligt Ann-Christine Furuslrands (S) yrkande och ñnnet att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchets (M) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställa. Den som är för Michaela Fletchers (M)
yrkande röstat ja, den som är för Ann-Chxisüne Furusttands (S) yrkande röstar

nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omrösmingslista med 10 ja-röstex: och 4
nej-röster.

Expedieras

Kommunstyrelsens produktionsutskott

Förskole- och gnmdskolcnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Akt

Justerande signaturarE AC? Utdragsbestyrkande



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20I9 - 2022)
KS 2020-0346, § 3:I 9

Ledamöter v Tjänstgörande Ersättare

Johan Boström X
Hampe Klein

Christina Funhammar

Mathias Lindow, 1:e vice ordf.

Ritva Elg

Anne-Li Hilbert

Arne Ekstrand - Mikael O
Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.

Mats Larsson

Roger Johansson - Hans H.

Anders Borelid

Francisco Centreras

Michael Selander

Michaela Fletcher, ordförande

Ersättare

Conny Söderström

Kenneth Nettersttöm

Conny Ling

Björn Pålhammar

Mikael Ottosson

Daniel Lundin

Hans Hellberg

Vakant

Resultat 10

.I °
Sammanträdesprotokoll för KommunstyrelsenOsteraker 20204346

KS 5 3:20 Dnr. KS 20I9/0067

Svar på motion nr 3/20I9 från Margareta Olin (S)
- Stöd

sjöräddningssällskapet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Motion nr 3/2019 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun, efter

utredning, kan betala ut bidrag till organisationer som inkommer med en

bidragsansökan och att Österåkers kommun under perioden 2014-2018 de

facto utbetalat bidrag till Sjöräddningssällskapet efter det att de ansökt.

Sammanfattning

I en motion väckti Kommunfullmäktige 2019-03-04, § 2:21, föreslår

motionären att Österåkers kommun ska bidra till Sjöräddningssällskapet med
en årlig gåva.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott ha.: behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:8.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-03-03.

Kommunstyrelsens förvalmings tjänsteutlåtande daterat 2020-02-27.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) ytkm: bifall till ordförandeförslzget beslutsförslag

innebärande att motion nr 3/2019 besvarad med hänvisning till att Österåkers

kommun, efter utredning, kan betala ut bidrag till organisationer som
inkommer med en bidragsansökan och att Österåkers kommun under perioden

2014-2018 de facto utbetalat bidrag till Sjöräddningssällskapet efter det att de

ansökt.

Ann-Chxjsünc Furusttand (S) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen besluta.: enligt Michaela Fletchets

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) ytkande.

Fans.

lusten-anda ämamreråg Utdragsbestyrkande

_ M..- ._ ;Hr



uÖSteråker Smmanuidesprotokoll för Kommunstyrelsen ÖSteraker
2020-0346 Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20 I 9 - 2022)Fem- KS S 3:20
KS 2020-0346, 5 3:20

Omröstning

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

nej.

Ledamöter Tiänstgörande Ersättare

Johan Boström X
Hampe Klein

Chxistina Funhammm:

Mathias Lindow, 1:e vice ordf.

Ritva Elg

Anne-Li Hilbctt

.Arne Ekstrand - Mikael O.

Ann-Chdsüne Furustrand, 2:e vice ordf.

Mats Larsson

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista med 9 ja-röstet och 5 nej-

röster.

Roger johansson - Hans H.

Anders Borclid

Francisco Conttems

Michael Solandet

Michaela Fletcher, ordförande

Ersättare

Conny Söderström

Kenneth Nettetsttöm

Conny Ling

Björn PåJhammax

Mkael Ottosson

Daniel Lundin

Hans Hellberg

Vakant

Resultat 9 5 -

Expedieras

Akt

Justerande: signaturer@'''''' ”lf um“ -_
.

MT



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-03- 16

KS § 3:2I Dnr. KS 20I9/0I37

Svar på motion nr 8/20I9 från Ann-Christine Furustrand (5),

Anders Pettersson (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina

Embäck (S)
- Återta KOMVUX för att bättra anpassa efter

kommunens behov

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Avslå motion nr 8/2019 med hänvisning till att ett återtagande av Komvux inte

är aktuellt då kommunen redan ät huvudman.

Sammanfattning

Ann-Christine qusmmd (S), Anders Pettersson (S),_Ingela Westedund (S)

och det'ma Embäck (S) föreslâti motion nr 8/2019 att kommunen återta.:

den kommunala vuxenutbildningen i egen regi och lämnar samverkan inom
Kunskapscentrum nordost (KCNO)

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens atbetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:9.

Michaela Fletchers (M) otdförandeförslag daterat 2020-02-21.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-01-17.

Förslag till beslut

Michaela FletcherM yrke: bifall till ordförandefötslaget innebärande att avslå

motion nr 8/2019 med hänvisning till att ett återtagande av Komvux inte är

aktuellt då kommunen redan är huvudman.

Propositionsordning

Ordföranden fråga.: om Kommunstyrelsen besluta.: enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

Akt

Jusmnndu signaturer 'v

.
, .

4
Uutigsbestyrkandeär_ /Hf

Junennds signaturer

ä
l
ñ,__“_>

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen› Österåker 2020.03-“

KS§ 3:22 Dnr. KS 20|9I0037

Svar på medborgarförslag nr 5/20 I 9- Porrfilter på kommunalt
nätverk

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse medborgarförslagm 5/2019 besvarat med hänvisning till att ett portñltex

redan införts på kommunens digitala nätverk från den 1 januari 2020.

Sammanfattning

Till Kommunstyrelsen och Förskole- och grundskolenämnden har remitterats

medborgarförslag m: 5/2019 angående införande av Porrñltet på kommunalt

nätverk och anser förslaget besvarat med motiveringen att porrfilm: i enlighet

med medborgarförslaget ha.: införts på kommunens nätverk. På delegation från

Kommunfullmäktige fattar Kommunstyrelsen slutligt besluti ärendet.

Beslutsunderlag

Kommunstyxelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3: 10.

Michaela Fletchers (M) ordförandefözslag daterat 2020-02-21.

Kommunstyrelsens förvalmings tjänsteutlåtande daterat 2020-02-05.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) ytkax bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse

medborgarföxslag nr 5/2019 besvarat med hänvisning till att ett porrñltet

redan införts På kommunens digitala nätverk.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande ”.
. .från den 1 januari

2020.”

Propositionsordning

Ordföranden üåga: om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(NI) yrkanden och ñnnet att så är fallet.

Expedieras

Fötslagsställaten

Akt

#(1?“ Utdngsbutyrkanda
'

(J



0

”Österåker

Justerandes signaturer M.. _

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-03-16

KS 5 3:23 Dnr. KS 20I9/0246

Avskrivning av medborgarförslag nr 32/20 I 9 - Förbättring av
säkerhet vid Vegavägen/Saturnusvägen

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslag nr 32/2019 avskrivs efter beredning med hänvisning till att

förslaget ej fallet inom ramen för det kommunala kompetensomiådet då det
aktuella området omfattat mark och Väg som ägs och förvaltas av aktuell

vägförening.

Sammanfattning

Medborgarförslaget medgavs väckas på Kommunfullmäktiges sammmtxäde
2019-10-21, KF § 8:19 och remitt'exades tillTekniska nämnden samt till

Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt

beslut med anledning av förslaget. Nä: samhällsbyggnadsföwaltningen påbörjat

handläggning av ärendet uppdagades att ingen del av medborgarförslaget fallet

inom kommunens rådighet. Eftersom medborgaxförslag ska avse ämne som
hör till fulhnäktiges, en nämnds eller en ñülmäkügebetednings
befogenhetsomrâde, föreslås att Kommunstyrelsen, som delegeras fatta

slutgiltigt beslut med anledning av förslaget, avskñver medborgarförslaget

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:11.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-02-17.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskotteis beslutsförslag

innebärande att Medborgarförslag nr 32/2019 avskn'vs efter beredning med
hänvisning till att förslaget ej fallet inom ramen för det kommunala
kompetensområdet då det aktuella området omfattar mark och Väg som ägs

och förvaltas av aktuell vägförenjng.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Förslagsställaren

Akt

Ari/f
Utdragsbestyrkande

Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-03- I 6

KS 5 3:24 Dnr. KS 2020/0020

Avskrivning fordringar

Kommunstyrelsens beslut

Fordran med belopp motsvarande 92,75 °/o av skulden, dvs. 269 537 kr skrivs

av efter den femåjiga saneringspetiodcn om Krönofogdemyndighetens beslut

om skuldsanering verkställs.

Sammanfattning

Kommunens fordxan på gäldenäxen har sin bakgrund i kommunalt
förlustnnsvax. Gäldenäten är nu föxemål för skuldsaneringsutredning hos

Kronofogdemyndigheten. Om skuldsanering beviljas kommer kommunen få

7,25 % av sin fordran betald och resterande del måste avskrivas. Utan
skuldsanering n'sketa: kommunen att inte erhålla. någon del av fordran.

Gäldenätens skuld till Österåkers kommun uppgår till 290 606 kr, Varav
142 701 kr är ursprungligt kapitalbelopp.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-01-31, rev. 2020-

03-03.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ü'll Kommunstyrelsens förvalmings

beslutsförslag innebärande att fordran med belopp motsvarande 92,75 °/o av

skulden, dvs. 269 537 kr sknvs av efter den femåriga saneringspedoden om
Ktonofogdemynåighetens beslut om skuldsanering verkställs.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Kronofogdemyndigheten

Ekonomiavdelningen

Akt

Justerandes simmar
S_

5 E Alt/r, Utdngshmyrkanda



Justerandes signaturer E'

Sammanträdesprotokall för KommunstyrelsenLL Österåker
202040346

KS 5 3:25 Dnr. KS 2020/0008

Riktlinjer för miljöbidrag och tillgänglighetsbidrag 2020

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna riktlinjerna för miljöbidxag 2020 i enlighet med bilaga 1.

2. Godkänna riktlinjerna för tillgänglighetsbidmg 2020 i enlighet med bilaga 2.

3. Anslaget avses delas lika mellan tillgänglighets- och miljöbidraget (125 000 kr

för respektive bidrag), men med flexibilitet att omfördelning kan ske mellan

bidragspostema.

4. Temat för 2020 års bidrag är Agenda 2030 vilket innebära att ansökningarna

ska ha koppling till ett eller flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

5. Om medel inte används i enlighet med avsikten i ansökan kan utbemlade

medel begäras tillbaka.

Sammanfattning

I budgeten för 2020 avsattes 250 000 tkr för tillgänglighets- och miljöbidrag lill

föreningar och organisationer. Riktlinjerna har reviderats och anpassats utifrån

nuvarande avsatta medel samt med erfarenhet av tidigare beviljade

bidragsansökniugax. Syftet med miljöbidraget är att stötta föreningar och icke

vinstdn'vande organisatiouet som vill genomföra aktiviteter eller andra

satsningar för. att bidra till och uppmuntra till en god miljö och en mer hållbar

kommun. Syftet med dllgänglighetsbidxag är att stötta föreningar och
organisationer som vill genomföra aktiviteter eller andra satsningar för att

uppmuntra och bidra till en mer tillgänglighetsanpassad kommun som är till för

alla oavsett funktionshinder.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:12.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-02-1 8.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande

1. Godkänna tiktlinjema för miljöbidrag 2020 i enlighet med bilaga 1.

2. Godkänna n'ktlinjema för tillgänglighetsbidmg 2020 i enlighet med bilaga 2.

Fans.

A57/ Utdngshütyrkznde

.

L Österåker Sammanträdesprotokoll för
Kommägâtghräig

Pom. KS § 3:25

3. Anslaget avses delas lika mellan üllgänglighets- och miljöbidraget (125 000 kr

för respektive bidrag), men med flexibilitet att omfördelning kan ske mellan

bidragspostcm

4. Temat För 2020 åts bidrag är Agenda 2030 vilket innebära att ansökningarna

ska ha koppling iill ett eller flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande ”Om medel inte används i

enlighet med avsikten i ansökan kan utbetalade medel begäras tillbaka."

Propositionsordning

_
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedietas

Strategiska planedngsavdelm'ngen

Näsingslivs- och utvecklingsenheten

Akt

Justerandes signaturer

!
E å ÄI/ Unirigshutyrkanda



lustar-and: signaturer ?5% a .I
14,6/

4:.- Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-03- [6

KS § 3:26 Dnr. KS 2020/0066

Uppdrag om destinationsråd och besöksnäringsstmtegi

Kommunstyrelsens beslut

1. Uppdra åt Kommunstyrelsens förvalming att tillsammans med Norrtälje och
Östhammars kommun ta fram en gemensam besöksnädngsstrategi för

Roslagen.

2. Uppdra åt Kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med Norrtälje och
Östhammars kommun bilda ett gemensamt destinationståd för Roslagen.

3. Delxapportering av uppdraget skai Kommunstyrelsens arbetsutskott efter

sommaren 2020.

4. Redaktionell: förtydligande i tjänstutlåtandet under rubriken bakgnmd
innebärande att ”För Österåker uppgår summan till 330 000 kr/är som tas

inom Kommunstyrelsens ram”.

Sammanfattning

En utvärdering har gjorts av Visit Roslagen AB På uppdrag av de tre

Roslagskommunema. Utredningen Peka: på att det behövs en gemensam
besöksnätingssüategi för Roslagen och att ett gemensamt desünaiionsxåd kan
tydliggöra och effektivisera arbetet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott ha.: behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:13.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-03-03.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag

innebärande

1. Uppdra åt Kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med Norrtälje och
Östhammars kommun ta fram en gemensam besöksnäángssttategi för

Roslagen.

2. Uppdra åt Kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med Norrtälje och
Östhammars kommun bilda ett gemensamt destinationsråd för Roslagen.

3. Delmppottedng av uppdraget ska i Kommunstyrelsens arbetsutskott efter

sommaren 2020.

4. Redaktionellt förtydligande i tjänstutlåtandet under mbn'ken bakgrund
innebärande att ”För Österåker uppgår summan till 330 000 kr/år som tas

inom Kommunstyrelsens ram”.

Fons.

Utdmgsbestyriande

Forts. KS S 3:26

Propositionsordning

i. Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-03- I 6

Ordföranden frågat om Kommunstyrelsen besluta.: enligt Michaela Fletchers

(M) ynkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Nädngslivs- och utvecklingsenheten

Akt

lumen-andas signaturer 3:? ?I
.g_ '

I

Utdragsbestyrkande



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-03- | 6

KS § 3:27 Dnr. KS 2020/004!

Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Anta reviderad Konstpolicy för Österåkers kommun

2. Upphäva nuvarande konstpolicy för Österåkers kommun antagen av

Kommunfullmäktige 2012-03-19, § 25.

Sammanfattning

2018 ñck Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att revidera befintlig

konstpolicy av Kulmt- och ftitidsnänmdcn. Anledningen var att nuvarande

policy inte ge: svar på mer komplicerade och omfattande konstfrâgor som en
växande kommun hanterar. Nuvarande policy är en sammanskávning av

policy, regler och dktlinjer och skiljer inte på vision och detaljer i den

utsträckning som krävs med tanke på framtida Stadsutveckling.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvalmings tjänsteutlåtande daterat 2020-03-13.

Protokollsutdrag från Kultur- och fáüdsnämndens sammanträde 2020-02-06, S
1:7. V

Kultur* och fdtidsförvøltningcns tjänsteutlåtande 2020-03-04.

Förslag till beslut

Michaela FletcherM yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande

1. Anta reviderad Konstpolicy för Östegåkets kommun.
2. Upphäva nuvarande konstpolicy för Osteråkers kommun antagen av

Kommunfullmäktige 2012-05-19, § 25.

Propositionsordning

Ordföranden frågat om Kommunstyrelsen besluta.: enligt Michaela Fletchcrs

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Kultur- och fn'tidsnämnden

Akt

Junmndu signamrer
" '

AC
Utdmgsbstyrkznde

. A_ .m i

-

/,

_
I "

Sammanträdesprotokoll för KommunstyrelsenOsteråker 2020-03.“

KS 5 3:28 Dnr. KS 2020/0065

Revidering av riktlinjer för konst i Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Anta reviderade riktlinjer för konst i Österåkers kommun.

Sammanfattning

2018 fick Kultur- och-ñ-itidstörvalmingen i uppdrag att revidera befintlig

konstpolicy av Kultur- och fritidsnämnden. Anledningen var att nuvarande

policy inte ger svar på mer komplicerade och omfattande konstfrågor som en

växande kommun hanterat. Nuvarande policy är en sammansktivning av

policy, regler och n'ktlinjet och skiljer inte på vision och detaljer i den
utsträckning som krävs med tanke på framtida Stadsutveckling.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2020-03-13.

Protokollsutdrag Kultur- och fdtidsnämnden 2020-03-12, § 2:7.

Kultur- och ñátidsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-04.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag

innebärande att anta reviderade riktlinjer för konst i Österåkers kommun.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchets

(M) yrkande och finner att så är fallet.

, Expedieras

Kultur- och fritidsnämnden

Akt

Justerandes signature' få“
gå2 /4675'

Utdragsbestyrkande

0



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-0346

Österåker

KS 5 3:29 Dnr. KS 2020/0083

Deltagande på distans i Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens
och övriga nämnders sammanträden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Revidera Kommunñzllmäktiges arbetsordningi tillämpliga delar, i enlighet

med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-16.

2. Revidem Kommunstyrelsens samt övriga nämnders teglementen i tillämpliga

delu, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2020-034 6.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Uppdxa till Kommunstyrelsens förvaltning att säkerställa att de tekniska

kraven, som anges i kommunallagen, kan uppfyllas under förutsättning av

Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, punktema 1 och 2.

Sammanfattning

Med anledning av att en pandemi kan medföra svårigheter för ledamöter och
ersättare i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och övn'ga nämnder, att

sammanuäda behöver åtgärder genomföras för att säkra beslutsförhctcn.

Kommunallageu (KL) medger rätt att delta på distans om Kommunfullmäktige
har beslutat om det samt att särskilda tekniska krav kan uppfyllas (KL 5 kap. 16

S)

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-03-16.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1.Revidera Kommunñlllmäküges arbetsordningi tillämpliga delar, i enlighet

med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-16.

2. Revideta Kommunstyrelsens samt övxiga nämndets reglementen i tillämpliga

delar, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-16.

Forte.

Jumnndu signamrer
å Eji _.- 4. #6?- Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-03- | 6

.LL Österåker

Fans. KS § 3:29

Kommunstyrelsen' beslutat för egen del
1. Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att säkerställa att de tekniska
kraven, som anges i kommunallagen, kan uppfyllas under förutsättning av
Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, punkterna 1 och 2.

Propositionsordning
.

Ordföranden frågat om Kommunstyrelsen besluta: enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

Kommunstyrelsens förvaltning

Akt

Justenndts slgnamrer g? A67:' Utdragsbestyrkande



Östefåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-03- I 6

KS § 3:30 Dnr. KS 2020/0038

Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt ?ill utskott,

ordförande eller tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen

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

Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte

att kommunstyrelsen får ompröva ellen: fastställa delegedngsbesluten. Däremot
stå.: det Kommunstyrelsen fzitt att återkalla lämnad delegenjng.

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 &.o.m. Kommunstyrelsens protokoll ftån det möte anmälan skedde, har

justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller

dock inte myndighetsätenden där tiden börjat löpa ñzån det datum då sökanden
fått del av beslutet.

Sammanställning av delegationsbeslut inom Samhällsbyggnadsförvaltningen

under perioden 2020-02-04 - 2020-03-09.

Expedieras

Akt

Jusmnndu signaturerm ,

,4 C?-
Ubdngáestyrkande
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KS 5 3:3! Dnr. KS 2020/0037

Meddelanden och information vilka anmäles till

Kommunstyrelsen

Sammanfattning
Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och

som är av vikt redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information

finns i sin helhet hos kommunkansliet samt hos sekreteraren under

sammanträdet. Anmälan av meddelanden och information som inkommit till

Kommunstyrelsen under perioden 2020-02-04 - 2020-03-09.

- Överenskommelse om krislägesavtal, SKL, 2019-06-28.

- Överenskommelse om kn'slägesavtal, SKL, 2019-12-04.

- Minnesanteckningar, Pensionärsrådet, 2020-0142.
- Meddelande fn'm styrelsen, SKR, Överenskommelse mellan staten och

Sveniges Kommuner och Regioner om äldreomsorg - teknik, kvalitet och

effektivitet med den äldre i fokus. 2020-01-31.

- Avsiktsñizkladng gällande Säker digital kommunikation, Incra, undertecknad

av Kommundirektör. 2020-02-10.

- Cirkulär 20:09, SKR, Överenskommelse om delägesavtal med
Lärarförbundets och Lämnas Riksförbunds samverkanståd. 2020-02-18.

- Minnesanteckningar, Ungdomsrådet, 2020-02-1 9.

- Cirkulär 20:10, SKR, Axbetsdomstolens dom 2020 m 3 om direkt, indirekt

diskrimincn'ng och diskdnüncáng genom bdstande tillgänglighet. 2020-02-20.

- Dom= Förvalmingsrätten i Uppsala, Laglighetsptövning enligt

Kommunallagen, Avslåt överklagandet 2020-02-28.

- Rekommendation, Storsthlm, Överenskommelse mellan kommunerna i

Stockholms län om äxendeansvax för hemlösa. 2020-03-06.

Postlista v. 6-10/2020.

Expedietas

Akt

Jung-anda signaturer @ A
Utdngsbesquande

/ /'

U


