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KS § 13 :1

Upprop och fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende
Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande hand lingar.

Ärenden som utgår
Ärende 10 Val av arvodesberedningförperioden 2019-01 -01 - 2022-12-3 /, ärende 11 Rådgivande
organ i Österåkers kommun för mandatperioden 2019-2022, ärende 12 Val av ledamöter till de
kommunala rådgivande organen och ärende 13 Valärende - Integrationsrådet utgår.

Nytt ärende
Nytt ärende Revidering av budget 2018 blir nummer 11 på dagordningen.
Nytt ärende Anställning av kommundirektör blir nummer 12 på dagordningen.

Komplettering
Till protokollet i Kommunstyrelsen 2018-10-24, § 12:17, Budget 2019 och plan 2020-2021
komplettera beslutet med att Michael Solander (MP) inte deltar i beslutet.

Justerandes signaturer ••*"Y V" • '

Utdragsbestyrkande
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KS § 13:2

Val av justerare och information
SComrmuBistyreiserTis beslut
Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) til l juster are. Protokollet justeras i
omedelbar anslutning till sammanträdet.

Sannmanfattning
Mats Larsson (S) föreslår An n-Christine Furustrand (S) till jus terare. Protokollet föreslås
justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet.

Information

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS §13:3

Dnr. KS 2018/0067

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2018
K®immunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2018 noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen redovisar till och med oktober månad en positiv budgetavvikelse om 7 483
tkr, varav 5 177 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens
kontor redovisar en bokslutsprognos med en positiv avvikelse om 600 d<r mot budget.
Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisar en bokslutsprognos i enlighet med budget.
Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse i
bokslutsprognosen om 333 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-11-26.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ti ll kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober noteras till protokollet.

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

Expedieras
- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

13 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-12-03

KS § 13:4

Dnr. KS 2018/00067

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober 2018
ICommunstyrelsens beslyt
Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober 2018 noteras till protokollet.

Sammanfattning
Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige och dess verksamheter til l och med oktober
månad visar en bud getawikelse om -870 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en negativ
avvikelse emot budget på -600 tkr

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-11-26.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall t ill kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober 2018 noteras til l protokollet.

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

Expedieras
- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet

Justerandes signat urer

Utdragsbestyrkande
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KS § 13: 5

Dnr. KS 2018/0067

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per oktober månad 2018 noteras ti ll
protokollet.
2. Respektive nämnd anmodas att upprätta internbudget för 2019 i balans tillsa mmans med
berörda styrtal och dessa ska fastställas vid första sammanträdet under 2019.
3. Stf. Kommundirektör får i uppdrag att prognoser för olika verksamheter ska implementeras
i ekonomisystemet på samma nivå som budget fr.o.m. jan 2019. Detta ska vara klart vid
månadsuppföljning per februari 2019.
4. Stf. Kommundirektör får i uppdrag att internbudget för alla resultatenheter inom
produktionsförvaltning ska kvalitetssäkras,

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 25 januari 2018, föreslås att
kommunen, från en privatperson, mottar en båt att väderbehandlas och ställas vid infart eller i
stadsmiljö, detta för att förtydliga kommunens skärgårdsanknytning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-11-20.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ti ll kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per oktober månad 2018 noteras till
protokollet.
2. Respektive nämnd anmodas att upprätta internbudget för 2019 i balans tillsammans med
berörda styrtal och dessa ska fastställa s vid första sammanträdet under 2019.
3. Stf. Kommundirektör får i uppdrag att prognoser för olika verksamheter ska implementeras
i ekonomisystemet på samma nivå som budget fr.o.m. jan 2 019. Detta ska vara klart vid
månadsuppföljning per februari 2019.
4. Stf. Kommundirektör får i uppdrag att internbudget för all a resultatenheter inom
produktionsförvaltning ska kvalitetssäkras.

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

Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 13:5

- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Samtliga nämnder
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 13 :6

Dnr. KS 2018/0333

Revidering av budget 2019 bland annat me d hänsyn till den nya
politiska organisationen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Bruttokostnader och intäkter för driftbudget fastställs enligt nedan:
TEXT

INTÄKTER
Rev.
Budget
bud.
2019
2019

BRUTTO»3STNADER
Budget
2019

KS
99 000
92 400
BN
15 600
13 700
TN*
0
5 800
76 000
FGN
0
0
20 100
GVN
SKN
95 000
0
* varav samhällsbetalda resor exkl. adm.

Rev. bud.
2019

-267 500
- 47 000
0
0

-176 700
- 21 500
-113 600
-1 021 700
-230 200
-1 248 200
0
-19 600 tkr

2. Utgifter och inkomster för investeringsbudget fastställs enligt bilaga 3 (Kortfattad
sammanställning enligt följande):
Investering
KS:
IT

4 000 der

TN:
Attraktiv offentlig plats
Stadsutveckling/Trafikplan
Gator & vägar, reinvesteringar
Beläggningsåtgärder
Gång och cykelvägar
Trafikåtgärder
Kultur & fritid
Miljöåtgärder
Mät (digitala kartor)

31 400 det
41 440 tkr
16 260 tkr
8 350 der
10 750 tkr
9 100 tkr
6 800 tkr
1 000 tkr
2 700 tkr

Summa TN

Utgifter

127 800 tkr

Inkomster

10 000 tkr
14 300 tkr

1 000 tkr
500 tkr
100 tkr

25 800 tkr

Forts.

Justerandes signaturer

m

Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 13:6

3. Peng och anslag för Förskole- och grundskolenämnden fastställs enligt bilagor 4-5.
4. Peng och anslag för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställs enligt bilagor 6-7.
5. Kommunfullmäktiges tidigare uppdrag till Skolnämnden i samband med budget 2019 och
plan 2020-2021 justeras enligt nedan:
26. Skolnämnden Förskoie- och grundskolenämnden får i uppdrag att följa upp och utvärdera
införandet av två- eller flerlärarsystem i kommunala grundskolor i kommunen. Detta ska ske i
samråd med Produktionsstyrelsen.
27. Skolnämnden Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att följa upp tidigare
satsningar och utreda förutsättningarna för fler vuxna i skolan i syfte att avlasta lärare och
minska lärares administrativa uppgifter med hänsyn till extra satsningar via skolpeng under
2016-2019.
30. Skolnämnden Förskole- och grundskolenämnden får uppdrag att följa upp genomförandet
av extra satsning på utökat antal timmar, motsvarande 32 timmar per läsår i åk 6-9 idrott- och
hälsa med hänsyn till satsningar i budget 2018.
31. Skolnämnden Förskole- och grundskolenämnden får i upp drag att införa första
förskolelärartjänst för 15 personer fr.o.m. 2019 och ska utvärderas efter två år.
32. Skolnämnden Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att kartlägga, följa upp och
analysera effekten av politiska satsningar unde r de tre senaste åren inom både förskole- och
skolverksamhet. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast juni 2019.
28. Skefeärnnéeö Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i samråd med
socialförvaltningen och skolornas huvudmän i uppdrag att kartlägga pågågående arbete kring
hedersrelaterad problematik i syfte att motverka psykisk och fysisk ohälsa hos unga.
29. Skektäffirnéeö Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behov av
ytterligare yrkesprogram. Syftet är att ge ökad valfrihet inom kommunen och ökade
möjligheter att gå vidare till annan utbildning, t ex från språkintroduktion.
33. SkQlnämnden Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda orsakerna
bakom resultatet gällande psykisk ohälsa bland an nat med hjäl p av resultat från
Stockholmsenkäten och föreslå eventuella åtgärder."
Protokolls anteckning
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning
Vi Socialdemokrater har lagt ett annat budgetförslag, med bibehållen skatt och högre
ambitioner. Alliansen budget är genom beslut i kommunfullmäktige Österåkers kommuns
budget och skall genomföras.
Ann-Christine Furustrand (S)
Forts.

Justerandes signature r \Ucdragsbestyrkande
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Forts. KS § 13:6

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2018-11-19, § 8:4 antagit en ny politisk organisation för
mandatperioden 2019-2022, innebärande bland annat att inrätta följande nämnder:
9 Förskole- och grundskolenämnd
9 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
a Teknisk nämnd
Mandatperioden avser fyra är räknat från och med den 1 januari 2019.
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att fördela ramarna mellan berörda nämnder enligt den
nya nämndorganisationen. Detta ska redovisas till Kommunfullmäktige 2018-12-10.
Kommunfullmäktige fattade beslut om budget för 2019 i november 2018. Budgeterat resultat
för år 2019 uppgick till 12 600 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtände daterat 2018-11-28, rev. 2018-11-29

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ti ll kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande
1. Bruttokostnader och intäkter för driftbudget fastställs enligt nedan:
TEXT

INTÄKTER
Budget
2019

Rev.
bud.
2019

BRUTTOKOSTNADER
Budget
2019

Rev. bud.
2019

92 400.
-267 500
-176 700
99 000
KS
- 47 000
15 600
13 700
- 21 500
BM
0
0
5 800
-113 600
TN *
0
76 000
-1 021 700
0
FGN
20 100
0
-230 200
GVN
0
-1 248 200
95 000
0
SKN
* varav samhällsbetalda resor exkl. adm.
-19 600 tkr
2. Utgifter och inkomster för investeringsbudget fastställs enligt bilaga 3 (Kortfattad
sammanställning enligt följande):
Utgifter
Inkomster
Investering
KS:
IT
4 000 tkr
TN:
10 000 tkr
Attraktiv offentlig plats
31 400 tkr
14 300 tkr
Stadsutveckling/Trafikplan
41 440 tkr
Gator & vägar, reinvesteringar
16 260 tkr
Beläggningsåtgärder
8 350 tkr
1 000 tkr
Gång och cykelvägar
10 750 tkr
Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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500 tkr
Trafikåtgärder
9 100 tkr
Kultur & fritid
6 800 der
100 tkr
Miljöåtgärder
1 000 tkr
Mät (digitala kartor)
2 700 tkr
Summa TN
25 800 tkr
127 800 tkff
3. Peng och anslag för Förskole- och grundskolenämnden fastställs enligt bilagor 4-5.
4. Peng och anslag för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställs enligt bilagor 6-7.
5. Kommunfullmäktiges tidigare uppdrag till Skolnämnden i samband med budget 2019 och
plan 2020-2021 justeras enligt nedan:
26. Skolnämnden Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att följa upp och utvärdera
införandet av två- eller flerlärarsystem i kommunala grundskolor i kommunen. Detta ska ske i
samråd med Produktionsstyrelsen.
27. Skolnämnden Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att följa upp ddigare
satsningar och utreda förutsättningarna för fler vuxna i skolan i syfte att avlasta lärare och
minska lärares administrativa uppgifter med hänsyn till extra satsningar via skolpeng under
2016-2019.
30. Skolnämnden Förskole- och grundskolenämnden får uppdrag att följa upp genomförandet
av extra satsning på utökat antal timmar, motsvarande 32 timmar per läsår i åk 6-9 idrott- och
hälsa med hänsyn till satsningar i budget 2018.
31. Skolnämnden Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att införa första
förskolelärartjänst för 15 personer fr.o.m. 2019 och ska utvärderas efter två år.
32. Skolnämnden Förskole- och grundskolenämnden får i uppd rag att kardägga, följa upp och
analysera effekten av politiska satsningar und er de tre senaste åren inom både förskole- och
skolverksamhet. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast juni 2019.
28. Skolnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i samråd med
socialförvaltningen och skolornas huvudmän i uppdrag att kardägga pågågående arbete kring
hedersrelaterad problematik i syfte att motverka psykisk och fysisk ohälsa hos unga.
29. Sketaäflftftden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behov av
ytterligare yrkesprogram. Syftet är att ge ökad valfrihet inom kommunen och ökade
möjligheter att gå vidare till annan utbildning, t ex från språkintroduktion.
33. Skelnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda orsakerna
bakom resultatet gällande psykisk ohälsa bland an nat med hjälp av resultat fr ån
Stockholmsenkäten och föreslå eventuella åtgärder."

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

Expedieras
- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Controller KS/KF
- Controller SKN, Förskole- och grundskolenämnden samt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 13:7

Dnr. KS 2018/0350

Indexuppräkning av avgifter inom barnomsorg för 2019
JCommunstyrelsens beslut
Taxor- och avgifter för barnomsorg fastställs enligt bilaga 1.

Sammanfattning
Hushållen betalar en avgift för at t ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushål lets samlade
inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan
avgiften bli, men bara u pp till en viss inkomst. Varje år beräknar och informerar Skolverket
kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje
barnet i förskola oc h motsvarande för fritidshem. Avgiftsnivåerna för 2019 kommer att
publiceras av skolverket de n 1 december 2018 enligt förordningen som träder i kraft 1 oktober
2018. Därför har vi inte kunnat uppdatera "Taxor och avgifter inom barnomsorg" inför
Kommunfullmäktiges sammanträde den 19.e november 2018. Kommunstyrelsen har fått i
uppdrag att justera avgiftsnivåer inom barnomsorg utifrån Skolverkets uppgifter om
ekonomiskt tak för familjernas inkomstår, som lämnas 1 december 2018.
Nu har Skolverket lämnat uppgifter om inkomstindex för 2019 som är 47 490 k r per månad.
Detta innebär en höjning med 3,1 % jämfört med år 2018.
Skolverket ger stadsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-11-30.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifa ll till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
att taxor- och avgifter för b arnomsorg fastställs enligt bilaga 1.

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

Expedieras
- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Controller Skolnämnden/Förskole- och grundskolenämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS § 13 :8

Dnr. KS 20 18/0198

Svar på revisionsrapport Granskning av hantering och rutiner
avseende riktade statsbidrag
Kommunstyreäsesis beslut
Som svar på revisionsrapport gällande Granskning av hantering och rutiner avseende riktade
statsbidrag överlämna förvaltningens tjänsteudåtande, daterat 2018-11-09.

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har låtit genomföra en granskning av hantering och rutiner
avseende riktade eller specialdestinerade statsbidrag inom förskola, grundskola och
äldreomsorg. De nämnder som omfattas av granskningen är Skolnämnden, Vård- och
omsorgsnämnden samt Produktionsstyrelsen. Granskningen har syftat till att redovisa fr ågan
huruvida berörda nämnder har ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt redovisning
av riktade statsbidrag, som säkerställer en tillräcklig intern kontroll.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-11-09.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ti ll kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande
att som svar på revisi onsrapport gällande Granskning av hantering och rutiner avseende
riktade statsbidrag överlämna förvaltningens tjänsteudåtande, daterat 2018-11-09.

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

Expedieras
- De förtroendevalda revisorerna
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KS §13:9

Dnr. KS 2018/0353

Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt
Överförmyndare i Öst eråkers kommun för mandatperioden 2019 2022
ICommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Anta reglementen för Kommunstyrelse och övriga nämnder samt Överförmyndare, för
mandatperioden 2019 - 2022, i enlighet med tjänstudåtande jämte bilaga, daterat 2018-11-08.
2. Mandattiden för presidium, ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och övriga
nämnder samt Överförmyndare ska vara fyra år, räknat från och med 2019-01-01.
3. Tidigare gällande reglementen för Kommunstyrelse och övriga nämnder samt
Överförmyndare upphävs i samband med beslut i enlighet med tjänsteudåtande daterat 201811-28, vinner laga kraft.

Sammanfattning
Det är obligatoriskt för fullmäktige att utfärda reglementen för styrelsen och övriga nämnder
samt Överförmyndare. Kommunfullmäktige får också bestämma att en nämnd ska ett eller
flera utskott. Om fullmäktige inte bestämt något utskott får nämnden själv avgöra den frågan.
Föreliggande förslag innefattar, för mandatperioden 2019 - 2022, att Skolnämndens ansvar
fördelas på två nya nämnder - Förskole- och grundskolenämnden respektive Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden. Vidare omfattar förslaget ett reglemente för den nybildade
Tekniska nämnden, som kommer att ansvara för vissa tekniska frågor samt trafikfrågor.
Reglementet för Kommunstyrelsen reglerar övergripande ansvaret för det nybildade utskottet
- Produktionsutskottet. I ö vrigt omfattar förslaget reglementen för en nämndorganisation, i
huvudsak överensstämmande med vad som gällt under föregången mandatperiod.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-11-28.

Förslag till be slut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
1. Anta reglementen för Kommunstyrelse och övriga nämnder samt Överförmyndare, för
mandatperioden 2019 - 2022, i enlighet med tjänstudåtande jämte bilaga, daterat 2018-11-08.
2. Mandattiden för presidium, ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och övriga
nämnder samt Överförmyndare ska vara fyra år, räknat ftån och med 2019-01-01.

Forts.

justerandes signaturer

rftf

Utdragsbestyrkande

ö Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-12-03
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3. Tidigare gällande reglementen för Kommunstyrelse och övriga nämnder samt
Överförmyndare upphävs i samband med beslut i enlighet med tjänsteud åtande daterat 201811-28, vinner laga kraft.

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

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-12-03

KS § 13:10

Dnr. KS 2018/0290

Revidering av Kommunstyrelsens arkivbeskrivning samt delar av
Kommunstyrelsens dokumenthanterängsplan
(Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna arkivbeskrivning för Kommunstyrelsen.
2. Godkänna dokumenthanteringsplan för Kommunkansli, Ekonomienheten,
Upphandlingsenheten, Budget- och Kvalitetsenheten, Kris - och säkerhet, Personalenheten
och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
3. Uppmana övriga enheter/funktioner inom Kommunstyrelsens kontor att uppdatera
dokumenthanteringsplaner.

Sammanfattning
Enligt både arkivlagen (6 §) och offentlighets- och sekretesslagen (4 k ap 2 §) ska var je
myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar, en så kallad
arkivbeskrivning.1 Beskrivningen ska bland annat innehålla myndighetens organisation och
verksamhet i syfte att underlätta sökande efter allmänna handlingar. Därför är det av största
vikt att arkivbeskrivningen hålls uppdaterad,
I en dokumenthanteringsplan finns anvisningar för hur handlingar som inkommer eller
upprättas av myndigheten ska hanteras. Om de ska bevaras eller gallras och vart de förvara s.
En uppdaterad dokumenthanteringsplan behövs för att kunna styra informationsflödet på ett
effektivt sätt. Den ska vara ett dagligt stöd för medarbetarna och bidraga til l skapandet av
enhetliga och kvalitativa rutiner för myndigheten.
Kommunstyrelsens nuvarande dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning är föråldrade
och behöver uppdateras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutiåtande daterat 2018-11-05.

Förslag till beslut
Michacla Fletcher (M) yrkar bifa ll till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande
1. Godkänna arkivbeskrivning för Kommunstyrelsen.
2. Godkänna dokumenthanteringsplan för Kommunkansli, Ekonomienheten,
Upphandlingsenheten, Budget- och Kvalitetsenheten, Kris - och säkerhet, Personalenheten
och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
3. Uppmana övriga enheter/funktioner inom Kommunstyrelsens kontor att uppdatera
dokumenthanteringsplaner.

Forts.

justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-12-03

Forts. KS § 13:10

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

Expedieras
- Berörda enheter
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

^ fy

t T

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-12-03

Dnr. KS 2018/0347

KS § 1 3:1

Revidering av budget 20! 8
[Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bruttokostnader och intäkter för driftbudget fastställs enligt nedan:
INTÄKTER
BRUTTOKOSTNADER
TEXT
Rev. bud.
Budget
Rev. bud. Budget
2018
2018
2018
2018
91 700 Oförändrad

SKN

-1 187 400

-1 192 400

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade beslut om budget för 2018 i november 2017. Budgeterat resultat
för år 2018 uppgick till 22 000 tkr. . I resul tatbudget finns 8 Mkr för oförutsedd verksamhet.
Medel för oförutsedd verksamhet ska kunna finansiera t.ex. volymförändring som inte har
varit känd under budgetprocessen eller avvikande för skatteintäkter. Enligt budgetuppföljning
per oktober månad visar kommunens bokslutsprognos för 2018 inte på någon avvikelse
jämfört med vad som har budgeterats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-11-28.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall t ill kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande
Bruttokostnader och intäkter för driftbudget fastställs enligt nedan:
TEXT

SKN

INTÄKTER
Rev. bud.
Budget
2018
2018
91 700 Oförändrad

BRUTTOKOSTNADER
Budget
Rev. bud.
2018
2018
-1 187 400

-1 192 400

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

Expedieras
- Controller Skolnämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-12-03

KS § 13:1 2

Dnr. KS 2018/0357

Anställning kommundirektör i Österåkers kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen erbjuder Staffan Erlandsson tjänsten som kommundirektör.
2. Anställningen gäller från och med 4 december 2018 och tillsvidare.
3. Instruktion för kommundirektören fastställs i enlighet med bilag a.
4. Upphäva Kommunstyrelsens beslut 2018-04-23, § 4:4, avseende Staffan Erlandssons
uppdrag som Stf. Kommundirektör

Protokollsanteckning
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning
Ny kommundirektör, den högsta tjänstemannen i kommunen, är en så vikt ig funktion att den
skulle ha sökts externt och konkurrens med andra och inte som nu med endast en intern
sökande.
Ann-Christine Furustrand (S)
Roger Johansson (RP), Michael Solander (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder
Ann-Christine Furustrands (S) protokolls anteckning.

Sammanfattning
Inför anställningen av kommundirektör informerade Michaela Fletcher, Kommunstyrelsens
ordförande, Personalberedningen på sammanträdet, 2018-10-24, om förutsättningarna för
rekrytering av ny komm undirektör. Ledamöterna gavs därefter möjligheten att inkomma med
synpunkter. Efter annonsering och intervju beslutade Personalberedningen om att på
sammanträdet den 2018-11-27 erbjuda Staffan Erlandsson tjänsten som kommundirektör i
Österåkers kommun.
Enligt kapitel 7, 2§ i Kommunallagen ska styrelsen i en särskild instruktion fastställa hur
direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Därav bifogas en instruktion till beslutet.
Tidigare KS:s beslut § 4:4 (2018-04-23) upphävs rörande Staffan Erlandsons uppdrag som Stf.
Kommundirektör.

Beslutsunderlag
Michaela Fletchers (M) ordförandeförs lag daterat 2018-11-27.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bi fall till ordförandeförslaget innebärande
1. Kommunstyrelsen erbjuder Staffan Erlandsson tjänsten som kommundirektör.
2. Anställningen gäller från och med 4 december 2018 och tillsvi dare.
Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoli för Kommunstyrelsen 2018-12-03

Forts. KS § 13:12

3. Instruktion för kommundirektören fastställs i enlighet med bilaga.
4. Upphäva Kommunstyrelsens beslut 2018-04-23, § 4:4, avseende Staffan Erlandssons
uppdrag som Stf. Kommundirektör

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

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

ö Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-12-03

KS § 13: 13

Dnr. KS 2018/0039

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen
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 2018-10-16 — 2018-11-28.
- Trafikverket, Framkomlighetsprogram, 2018-10-15.
- Protokoll extra bolagsstämma, Armada Fastighets AB, 2018-10-16.
- Protokoll extra bolagsstämma, Österåkers stadsnät AB, 2018-10-16.
- Protokoll extra bolagsstämma, Österåkers exploateringsfastigheter AB, 2018-10-16.
- Protokoll extra bolagsstämma, Armada Centrumfastigheter AB, 2018-10-16.
- Protokoll extra bolagsstämma, Sågra Fastighets AB, 2018-10-16.
- Protokoll extra bolagsstämma, Tunadotter AB, 2018-10-16.
- Protokoll extra bolagsstämma, Armada Bostäder AB, 2018-10-16.
- Protokoll extra bolagsstämma, Armada Projektfastigheter AB, 2018-10-16.
- Protokoll extra bolagsstämma, Armada Stenhagen AB, 2018-10-16.
- Protokoll extra bolagsstämma, Armada Kommunfastigheter AB, 2018-10-16.
- Protokoll extra bolagsstämma, Armada Mellansjö AB, 2018-10-16.
- Protokoll extra bolagsstämma, AB Åkers Kanal, 2018-10-16.
- Protokoll extra bolagsstämma, Armada Blåljusfastigheter AB, 2018-10-16.
- Protokoll, AB Vårljus, 2018-09-26.
- Cirkulär 18:40, SKL, Överenskommelse träffad med samtliga fackliga organisationer om
vissa frågor om sommartid/vintertid, 2018-10-24.
- Cirkulär 18:39, SKL, Uppsägning på grund av personliga skäl, sjukdom, Arbetsdomstolens
dom 2018 nr 56. 2018-10-29.
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2018-10-16.
- Protokoll, Österåkers Stadsnät AB, 2018-10-16.
- Protokoll, Österåkers Exploateringsfastighet AB, 2018-10-16.
- Protokoll, A rmada Centrumfastigheter AB, 2018-10-16.
- Protokoll, Sågra Fastighets AB, 2018-10-16.
- Protokoll, Tunadotter AB, 2018-10-16.
- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2018-10-16.
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2018-10-16.
- Protokoll, Armada Blåljusfastigheter AB, 2018-10-16.
- Protokoll, Norrvatten, 1018-10-16.
- Information, Svealandskustvattenvårds förbundsstämma 29 april 2019. 2018-11-05.
- Brev till Trafikverket om säkerhetsbrister reservfärjeläge, säkerhetssamordnare Österåkers
kommun. 2018-10-31.
- Cirkulär 18:42, SKL, Tre pensionsöverenskommelser för individer som omfattas av PA-KL,
PAI< och LPA K. 2018-11-05.
- Remiss, Storsthlm, Att förebygga och behandla undernäring i hälso- och sjukvård och
socialtjänst. 2018-11-07.
Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-12-03

forts. KS 13:13

- Minnesanteckningar Integrationsrådet 2018-10-02.
- Cirkulär 18:45, SKL, Värdesäkring av ersättning som betalas ti ll lärare, skolledare och
syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL.
- Minnesanteckningar Kommunala pensionärsrådet 2018-10-26.
- Cirkulär 18:41, SKL, Agar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva
fristående skola. 2018-11-08.
- Protokoll AB Vårljus, 2018-10-22.
- Cirkulär 18:45, SKL, Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän överklagas genom
förvaltningsbesvär. 2018-11-09.
- Tillståndsbevis Polisen, Jakt/skydds jakt enligt ordningslagen/lokala föreskrifter, 2018-11-13.
- Minnesanteckningar Ungdomsrådet 2018-11-12.
- Information, SKL, Underlag för exploateringsavtal. 2018-11-13.
- Tillståndsbevis Polisen, Jakt/skyddsjakt enligt ordningslagen/lokala föreskrifter, 2018-11-15.
- Tillståndsbevis Polisen, Jakt/skyddsjakt enligt ordningslagen/lokala föreskrifter, 2018-11-15.
- Ansökan om hastighetsbegränsning vid södra Ingmarsö. 2018-11-15.
- Cirkulär 18:43, SKL, Omräkning av pension enligt PA-KL, 2018-11-16.
- Cirkulär 18:47, SKL, Budgetproposition för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018.
2018-11-16.
- Nominera föreningsvänligaste kommunen, Gyllene koppen, 2018-11-20.
- Minnesanteckningar Skärgårdsrådet 2018-10-26.
- Information, Länsstyrelsen Stockholm, Justerad anvisningsmodell för asylsökande
ensamkommande barn 2019. 2018-11-19.
- Naturskyddsföreningen Österåker, Meddelande till kommunstyrelse och kommunfullmäktige
vid Österåkers kommun. 2018-11-21.
- Cirkulär 18:48, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2018-2021. 2108-11-19.
- Cirkulär 18:49, SKL, Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2019 för lokaler med avtal knutna
till konsumentprisindex, KPI. 2018-11-19.
- Information, Folk och k ultur, kulturpolitiskt konvent i februari 2019. 2018-11-23.
- Dom, Kammarrätten, Rätt att ta del av allmän handling, 20 18-11-26.
Postlista v 4 2-47/2018.

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-12-03

KS § 13 :14

Dnr. KS 201 8/0014

Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller
tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2015-12Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det
Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos kommunkansliet sa mt hos sekreteraren
under sammanträdet.
Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m.
Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har justera ts och anslagsbevis är
uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden
börjar löpa från d et datum då sökanden fått del av beslutet.
Kommunstyrelsens ordförande har 2018-10-26 på delegation från Kommunstyrelsen (KS
2018-10-24, § 12:9) undertecknat yttrande till Mark- och miljödomstol i mål gällande
Detaljplan för Näsängen etapp 1, Mål nr. P 4250-10, Avdelning 4.
Stf. Kommundirektör har 2018-10-26 undertecknat beslut avseende begäran om att få ta de l
av allmän handlin g i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 1.6.
Stf. Kommundirektör har 2018-10-30 undertecknat avtal om leverans av e-arkiv med Marsha l
OAIS i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 5.1.
Sammanställning av personalenheten över anställningsbeslut under perioden 2018-07 -01 2018-09-30.

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

