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Tid Måndagen den 7 januari 2019, kl. 15.00 - 17.30 

Plats Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Närvarande Enligt bifogad närvarolista 

Utses att justera, § 1:2 Ann-Christine Furustrand (S) 

Sekreterare 

Ordförande 

Fredrik Zethreeus §1:31 och § 1:34 

Justerande 

Michaela Fletcher (M) § 1:31 och § 1:34 

Änn-Cnristine Furustrand (S) § i:3 foch § 1:34 

Anslagsbevis § 1:31 och 1:34 justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet 

justering tillkännagiven 
genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Förvaringsplats för 
protokollet 

2019-01-08-2019-01-28 

Kommunstyrelsen 

2019-01-07 

Komrnunkansliet, Alceahuset, Åkersberga 

Fredrik Zethrasus 

0 Österåker 
Sammanti auesprotokoll för Koimnunstyrelsen 2019-01-07 

KS § 1:31 Dnr. KS 2018/0363 

Firmatecknare för Österåkers kommun från den 7 januari 201 9 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher, 
Kommunstyrelsens l:e vice ordförande Mathias Lindow eller Kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande Ann-Christine Furustrand, två i förening. 

2. Kommunens firma kan också tecknas av kommundirektör Staffan Erlandsson, 
samhällsbyggnadschef Kent Gullberg, ekonomichef Katarina Freme eller socialchef Susanna 
Kiesei, två i förening. 

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

4.1 likvidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton samt bankkonton för av kommunen 
förvaltade stiftelser tecknas firman av ekonomichef Katarina Freme, redovisningschef Lena 
Wester, ekonomiassistent Agneta Jarbeck, ekonomiassistent Michelle Långström, 
redovisningsekonom Marie Jansson eller redovisningsekonom Ingela Grambo, två i förening. 
Kvitteringar och överlåtelser ska tecknas på samma sätt. 

5.1 kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om särskilt 
mervärdesskattebidrag till kommunen tecknas firman av ekonomichef eller redovisningschef, 
var för sig. 

6. Upphäva tidigare beslut fattat av Kommunstyrelsen 2018-08-27, § 8:17. 

7. Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
Revidering av tidigare beslut i Kommunstyrelsen 2018-08-27, § 8:17, avseende firmatecknare 
för Österåkers kommun med anledning av befattningsändringar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-12-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher, 
Kommunstyrelsens l:e vice ordförande Mathias Lindow eller Kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande Ann-Christine Furustrand, tvä i förening. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



0 Österåker 
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Forts. KS § 1:31 

2. Kommunens firma kan också tecknas av kommundirektör Staffan Erlandsson, 
samhällsbyggnadschef Kent Gullberg, ekonomichef Katarina Freme eller socialchef Susanna 
Kiesel, två i förening. 
3. I avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av teleadministratören 
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 stiftelser tecknas firman av ekonomichef Katarina Freme, redovisningschef Lena 
Wester, ekonomiassistent Agneta Jarbeck, ekonomiassistent Michelle Långström, 
redovisningsekonom Marie Jansson eller redovisningsekonom Ingela Grambo, två i förening. 
Kvitteringar och överlåtelser ska tecknas på samma sätt. 
5. I kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om särskilt 
mervärdesskattebidrag till kommunen tecknas firman av ekonomichef eller redovisningschef, 
var för sig. 
6. Upphäva ddigare beslut fattat av Kommunstyrelsen 2018-08-27, § 8:17. 
7. Omedelbar justering av ärendet. 

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

Expedieras 
- Berörda firma tecknare 
- Övriga berörda 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

KS §1:34 Dnr. KS 2019/0005 

Delegation för tecknande av kontrakt och avtal 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utöka samhällsbyggnadschefens delegation från kommunstyrelsen att under 2019 teckna 
avtal och kontrakt för 0-650 prisbasbelopp för genomförande av detaljplaneprojekt längs 
Roslagsbanan och Sverigeförhandlingsprojekt. 

2. Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
Genomförande av detaljplancprojekt längs Roslagsbanan och Sverigeförhandlingsprojekt 
kommer att under de kommande åren att innebära att avtal och kontrakt kommer att behöva 
göras i större omfattning och med större tidspress än vad som ddigare skett. Detta motiverar 
att den delegation som ddigare lämnats till Samhällsbyggnadschefen utökas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-01-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall d ll arbetsutskottets besluts förslag innebärande 
1. Utöka samhällsbyggnadschefens delegation från kommunstyrelsen att under 2019 teckna 
avtal och kontrakt för 0-650 prisbasbelopp för genomförande av detaljplaneprojekt längs 
Roslagsbanan och Sverigeförhandlingsprojekt. 
2. Omedelbar justering av ärendet. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadschefen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 



Sarnmanträdesprotokoll för 
Kommunstyrelsen 

wsroy <ötrys» 

Tid 

Plats 

Närvarande 

Måndagen den 7 januari 2019, kl. 15.00 - 17.30 

Largen, Alceahuset, Akersberga 

Enligt bifogad närvarolista 

Utses att justera, § 1:2 Ann-Christine Furustrand (S) 

Sekreterare 
Fredrik Zerhraus §§ 1 :1-1:31, 1 :33, 1: 35-1:37 

Ordförande 

Justerande 

IT 
Michaela Fletcher (M) § § 1 :1-1:31, 1 :33, 1:35^37-

f] 
Ann-ChriÄine Furustrand (S) § § 1: 1-1:31, 1:33, 1:3 5-1 ;37 

Anslagsbevis §§ 1:32 och 1:34 justerades i samband med sammanträdet 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 2019-01 -15 - 2019-02-04 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-01 -07 
Förvaringsplats för 
protokollet ^^_Kgmmunkansliet, Alceahuset, Akersberga 

Fredrik Zethrseus 

Sammanr rotokoll för Kc istyrelsen 2019-01-07 

Närvaro I i sta 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X 
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 
M Johan Boström X 
M Hampe Klein X 
M Christina Funhammar X 

L Ritva Elg X 

C Anne-Li Hilbert X 

KD Arne Ekstrand X 

S Mats Larsson - Daniel L. 
RP Roger Johansson X § 1:22 § 1 :22, Conny S. 
SD Anders Borelid X 

V Francisco Contreras X 

MP Michael Solander X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Conny Söderström X § 1:22 

M Kenneth Netterström X 
M Conny Ling X 

C Björn Pålhammar X 

KD Mikael Ottosson X 

S Daniel Lundin X 
RP Hans Hellberg X Jäv § 1:22 
V Christina Wulff -

Övriga närvarande Funktion 
Staffan Erlandsson Kommundirektör 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 
Katarina Freme Ekonomichef 
Mohammed Khoban Budget- och kvalitetschef 
Peter Freme Kanslichef 
Helena Cronberg Kommunikationschef 

Fredrik Nestor Exploateringschef 

Maria Bengs Planchef 

Anna Anderman Väg- och trafikchef 

Jennifer Bronder Exploateringsingenjör 

Joachim Holmqwist Politisk sekreterare (M) 

Susan El Hark Politisk sekreterare (L) 

Fredrik Zethrasus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



^ uaiei catvei 
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Register till Kommunstyrelsens protokoll 7 januari 2019 

§ 1:1 Upprop, fastställande av dagordning, övriga frågor och initiativrätt 

§ 1:2 Val av justerare och information 

§ 1:3 Svar på medborgarförslag nr 26/2017 - "Återtagande" av kommunens enskilda vägar 

§ 1:4 Svar på medborgarförslag nr 8/2018 - Utökad infartsparkering vid Tuna gård 

§ 1:5 Svar på medborgarförslag nr 9/2018 - Cykelväg på nedlagd banvall vid Arninge 

§1:6 Svar på medborgarförslag nr 10/2018 - Cykelväg mellan Täljö och Rydbo 

§1:7 Svar på medborgarförslag nr 11/2018 - Bygg Åkersbergastråket i verkligheten 

§1:8 Svar på medborgarförslag nr 12/2018 - Förbättra trafikmiljön på Bergavägen mellan 
Kyrkligt Centrum och Norrgårds vägen 

§1:9 Svar på motion nr 20/2016 från Michael Solander (MP) - Träbyggnadsstrategi 

§1:10 Svar på motion nr 8/2018 från Björn Molin (RP) - Västra Banvägen överförs till 
kommunalt huvudmannaskap 

§1:11 Svar på motion nr 3/2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med särskilda 
behov 

§ 1:12 Svar på medborgarförslag 6/2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov 

§ 1:13 Svar på medborgarförslag nr 25/2017 - Diskussion om skolskjuts till angränsande 
kommuner 

§ 1:14 Antagande av detaljplan för Tuna 7:99 

§ 1:15 Tomträttsupplåtelse Tuna 4:139 

§1:16 Överenskommelse om fastighetsreglering från delar av Runö 7:88 och Husby 3:10 till 
Runö 7:73 samt delar av Runö 7:73 och Runö 7:74 till Runö 7:88, Båthamnsvägens ersättning 

§1:17 Värdeåterföring Sverigeförhandlingen 

§ 1:18 Finansiering av Sverigeförhandlingen gällande medfinansiering av Roslagsbanans 
förlängning till T-centralen via Odenplan 

§ 1:19 Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2018 

§ 1:20 Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2018 

Justerandes signaturer Utdra' styrkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

§ 1:21 Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2018 

§ 1:22 Godkänna Armada Fastighets AB:s försäljning av fastighet Smedby 30:4 samt 
intilliggande markfastigheterna Freden 1:6, Smedby 30:1 samt Smedby 30:8 

§ 1:23 Strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun 

§ 1:24 Svar på motion nr 21/2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina 
datorer 

§ 1:25 Svar på motion nr 7/2018 från Francisco Contreras (V) - Inför 
6-tiinmars arbetsdag på försök 

§ 1:26 Personuppgiftspolicy för Österåkers kommun 

§ 1:27 Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens planarbetsutskott, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsens produktionsutskott 

§ 1:28 Val av ledamöter till Krisledningsnämnden i Österåkers kommun för mandatperioden 
2019-2022 

§ 1:29 Rådgivande organ i Österåkers kommun för mandatperioden 
2019-2022 

§ 1:30 Val av ledamöter till de rådgivande organen i Österåkers kommun för mandatperioden 
2019-2022 

§1:31 Inrättande samt val av ledamöter till arvodesberedning i Österåkers kommun för 
mandatperioden 2019-2022 

§ 1:32 Firmatecknare för Österåkers kommun från den 7 januari 2019 

§ 1:33 Attestförteckning avseende Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2019 

§ 1:34 Delegation för tecknande av kontrakt och avtal 

§ 1:35 Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

§ 1:36 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen 

§1:37 Övriga frågor 

Justerandes sign? l^rcr Utdragsbestyrkande 
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* OtTV^B 

KS§ 1:1 

Upprop, fastställande av dagordning, övriga frågor och initiativrätt 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

Ärende 
Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag t ill dagordning samt tillhörande handlingar. 

Ärenden som utgår 
Ärende 36 Återredovisning av nämndernas svar på budgetuppdragfrån Kommunfullmäktige utgår. 

Nytt ärende 
Nytt ärende finansiering av Sverigeförhandlingen blir nummer 18 på dagordningen. Tidigare 
nummer 18 blir nummer 19 osv, 
Nytt ärende Delegation förtecknande av kontrakt och avtal blir nummer 34 på dagordningen. 
Tidigare nummer 34 blir nummer 35 osv. 

Sammanslagning 
Ärende 32 Attestförteckningför Kommunstyrelsen 2019 och ärende 33 Attestförteckningför 
Kommunfullmäktige 2019 slås ihop till ärende 33 Attestförteckning avseende Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 2019 på dagordningen. 

Övrig fråga 
Ann-Christine Furustrand (S) anmäler övrig fråga avseende stormen Alfrida. 

Initiativrätt 
Utifrån dom i Förvaltningsrätten meddelad 2018-12-17, avseende ledamots initiativrätt enligt 4 
kap, 17 § KL, tillfrågas Ann-Christine Furustrand (S) av Kommunstyrelsens ordförande om 
Ann-Christine Furustrand (S) i samband med fastställande av dagordningen v id dagens 
sammanträde i Kommunstyrelsen vill lyfta frågan Angående asylsökande ensamkommande över 18 år 
som hon 2017-12-11 ville lyfta i Kommunstyrelsen. 

Ann-Christine Furustrand (S) tackar nej til l att lyfta frågan Angående 
asylsökande ensamkommande över 18 år. 

Utdragsbestyrkånde 

Sammantr" rotokoll för Kor styrelsen 2019-01-07 

KS § 1:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) ti ll justerare. Protokollet justeras i 
senast måndagen den 14 januari, klockan 11.00. 

Sammanfattning 
Daniel Larsson (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast måndagen den 14 januari, klockan 11.00, kommunkansliet, Alceahuset. 

Information 
- Staffan Erlandsson, Kommundirektör, och Jenny Nilsson, Säkerhetsstrateg, informerar om 
konsekvenserna från stormen Alfrida. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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WOICI CTIVSä 

KS §1:3 Dnr. KS 2017/0377 

Svar på medborgarförslag nr 26/2017 - "Återtagande" av 
kommunens enskilda vägar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslag nr 26/2017 besvarat med hänvisning till det principbeslut som tagits 
avseende huvudmannaskap för vägar i kommunen, vilket redogör för vilka vägar som bedöms 
ska ha kommunalt huvudmannaskap. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun 2017-12-22 föreslås kommunen 
istället för att sänka kommunalskatten alternativt använda sparade eller framtida medel, se 
över och planera återköp (återtagande) av kommunens samtliga enskilda vägar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:3. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-12-04. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-11-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifa ll till planarbetsutskottets kontors beslutsförslag innebärande 
att anse medborgarförslag nr 26/2017 besvarat med hänvisning till det principbeslut som 
tagits avseende huvudmannaskap för vägar i kommunen, vilket redogör för vilka vägar som 
bedöms ska ha kommunalt huvudmannaskap. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

Utdr?' styrkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

UDIGi älven 

KS §1:4 Dnr. KS 2018/0088 

Svar på medborgarförslag nr 8/2018 - Utökad infartsparkering vid 
Tu na gård 

Kommunstyrelsens beslut 

Bifalla medborgarförslag nr 8/2018 med hänvisning till att Tuna Gårds infartsparkering 
planeras att utökas som en kortsiktig lösning innan helhetsbilden i Transportstrategin 2040 
samt Översiktsplan 2040 - om strategiska lokaliseringar för infartsparkeringar med anledning 
av ny bebyggelse, arbetsplatser och framtida kollektivtrafik - är färdig. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 13 mars 2018 föreslås att 
infartsparkeringen vid station Tuna gård, utökas från nuvarande 16 platser så att de boende i 
Margretelund kan använda infartsparkeringen istället för den stora infartsparkeringen nära 
Åkersberga centrum. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:4. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-12-04. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-12-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ti ll planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att bifalla 
medborgarförslag nr 8/2018 med hänvisning till att Tuna Gårds infartsparkering planeras att 
utökas som en kortsiktig lösning innan helhetsbilden i Transportstrategin 2040 samt 
Översiktsplan 2040 - om strategiska lokaliseringar för infartsparkeringar med anledning av ny 
bebyggelse, arbetsplatser och framtida kollektivtrafik - är färdig. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

Justerandes sign? Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:5 Dnr. KS 2018/0102 

Svar på medborgarförslag nr 9/2018 - Cykelväg på nedlagd banvall 
vid Arninge 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anse medborgarförslag nr 9/2018 besvarat med hänvisning till att SL redan skrivit avtal 
med markägaren om markbyte för att få tillgång till mark för den nya banvallen samt att 
Regionala cykelkansliet tillsammans med Österåkers kommun och Täby kommun ska göra en 
stråkstudie för Åkersbergastråket. 

2. Under rubriken Bakgrund i tjänsteutlåtandet komplettera texten "Under hö sten... " med 
2018 så det i texten står "Under hösten 2018.. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 3 april 2018 förslås att 
Österåkers kommun anlägger en asfalterad cykelväg på den frilagda b anvallen mellan 
Rydbokrossen och väg 274 samt att kommunen ska inleda samtal med Täby kommun för att 
den befintliga arbetsvägen mellan Roslagsbanan från väg 274 till anstalten görs om till 
cykelväg. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13. § 1:5. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-12-04. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 9/2018 besvarat med hänvisning till att SL redan skrivit avtal med 
markägaren om markbyte för att få tillgång till mark för den nya banvallen samt att Regionala 
cykelkänsliet tillsammans med Österåkers kommun och Täby kommun ska göra en stråkstudie 
för Åkersbergastråket. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring innebärande att under rubriken Bakgrund 
i tjänsteutlåtande komplettera texten "Under hösten... " med 2018 så det i texten står "Under 
hösten 2018..." . 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §1:6 Dnr. KS 2018/0103 

Svar på medborgarförslag nr 10/2018 - Cykelväg mellan Täljö och 
Rydbo 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 10/2018 besvarat med hänvisning till att kommunen redan 
genomfört arbeten längs nämnda sträcka för att förbättra framkomligheten för gång- och 
cykeltrafik. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom til1 Österåkers kommun den 3 april 2018 föreslås att 
Österåkers kommun anlägger en asfalterad cykelväg från Täljö till Rydbo tågstation. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:6. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-12-04. 
- Samhällsbyggnads förvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2018-11-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 10/2018 besvarat med hänvisning till att kommunen redan genomfört 
arbeten längs nämnda sträcka för att förbättra framkomligheten för gång- och cykeltrafik. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer iW Utdragsbestyrkande 
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KS §1:7 Dnr. KS 2018/0105 

Svar på medborgarförslag nr I 1/2018 - Bygg Åkersbergastråket i 
verkligheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 11/2018 besvarat med hänvisning till att kommunen redan gjort 
åtgärder på arbetsvägen mellan Täljö- och Rydbo station, samt att en stråkstudie planeras att 
genomföras tillsammans med Regionala cykelkansliet. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 6 april 2018 föreslås att 
Österåkers kommun anlägger "Åkersbergastråket", ett regionalt cykelstråk som ansluter 
Åkersberga västerut. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:7. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-12-04. 
- SamhäUsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-11-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 11/2018 besvarat med hänvisning till att kommunen redan gjort åtgärder 
på arbetsvägen mellan Täljö- och Rydbo station, samt att en stråkstudie planeras att 
genomföras tillsammans med Regionala cykelkansliet. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer t " Utdrar 'yrkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

^UdLUIdS\W 

KS §1:8 Dnr. KS 2018/0109 

Svar på medborgarförslag nr 12/2018 - Förbättra trafikmiljön på 
Bergavägen mellan Kyrkligt Centrum och Norrgårdsvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anse medborgarförslag nr 12/2018 besvarat med hänvisning till de gällande 
planeringsprinciper och riktlinjer som kommunen förhåller sig till, innebärande att bland annat 
främja gående och cyklister i gamrummet och att vägens nuvarande utformning därför speglar 
den målsättning som kommunen har. Då vägen är en av Åkersbergas mest centrala gator och 
en viktig koppling mellan olika målpunkter är det inte aktuellt att göra den till återvändsgata 
eller att enkelrikta den. 

2. Notera till protokollet att vid arbetsutskottets sammanträde 2018-12-13 fick 
samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att genomföra en vägmarkering om 30 km/h. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 9 april 2018 föreslås att 
Österåkers kommun förbättrar trafikmiljön på Bergavägen mellan Kyrkligt centrum och 
Norrgårdsvägen. Förslagsställaren föreslår konkret att göra gatan till en återvändsgata eller 
enkelriktad gata. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:8. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-12-04. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-11-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 12/2018 besvarat med hänvisning till de gällande planeringsprinciper och 
riktlinjer som kommunen förhåller sig till, innebärande att bland annat främja gående och 
cyklister i gamrummet och att vägens nuvarande utformning därför speglar den målsättning 
som kommunen har. Då vägen är en av Åkersbergas mest centrala gator och en viktig 
koppling mellan olika målpunkter är det inte aktuellt att göra den till återvändsgata eller att 
enkelrikta den. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att notera till protokollet att vid 
arbetsutskottets sammanträde 2018-12-13 fick samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en vägmarkering om 30 km/h. 

Forts. 

" Justerandes signa' Utdragsbestyrkande 



won^ii CTITYOT 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

Forts. KS § 1:8 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

w*3>n.^u arvc?l 

Sammanr' orotokoll för Ko- nstyrelsen 2019-01-07 

KS § 1:9 Dnr. KS 2016/0206 

Svar på motion nr 20/2016 från Nichael Solander (MP) -
T räbyggnadsstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 20/2016 besvarad med hänvisning till att det i anvisningar i Översiktsplan 
2040 anges en styrning mot användning av miljöanpassade, klimatsmarta miljöval, varvid ökat 
byggande i trä kan vara en del. 

Sammanfattning 
Michael Solander (MP) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-05-23, § 4:21, yrkat 
att Österåkers kommun tar fram en koncernövergripande träbyggnadsstrategi. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M ) ordförandeförslag daterat 2019-01-07. 
- SamhäUsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-12-10. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:9. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ti ll ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
20/2016 besvarad med hänvisning till att det i anvisningar i Översiktsplan 2040 anges en 
styrning mot användning av miljöanpassade, klimatsmarta miljöval, varvid ökat byggande i trä 
kan vara en del. 

Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen. 
Ann-Christine Furustrand (S) och Francisco Contreras (V) biträder Michael Solanders (MP) 
yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers ( M) yrkande eller 
enligt Michael Solanders (MP) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M ) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 
Omröstningen utfaller enligt bilagd röstningslista med 10 ja-röster och 4 nej-röster. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer -t/t . Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-01-07, § 1:9 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A 
M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

M Christina Funhammar X X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

L Ritva Elg X X 

C Anne-Li Hilbert X X 
I<D Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X X 

S Mats Larsson - Daniel L. X 

RP Roger Johansson X X 

SD Anders Borelid X X 

V Francisco Contreras X X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 

M Conny Söderström X 

M Kenneth Netterström X 

- M Conny Ling X 

C Björn Pålhammar X 

KD Mikael Ottosson X 

S Daniel Lundin X 

RP Hans Hellberg X 

V Christina Wulff _ 

Resultat 10 4 -

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

uaiw CMVÖI 

KS §1:10 Dnr. KS 2018/0156 

Svar på motion nr 8/2018 från Björn Molin (RP) - Västra Banvägen 
överförs till kommunalt huvudmannaskap 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 8/2018 med hänvisning till att ett planuppdrag förbereds för detaljplan för 
Västra Banvägen. 

Sammanfattning 
Motionären hemställer att Västra Banvägen skyndsamt överförs till kommunalt 
huvudmannaskap. Motionären hänvisar till att det i september 2015 togs ett beslut i 
Kommunfullmäktige om principer för huvudmannaskap för gator i Österåkers kommun. Av 
det beslutet framgår att Västra Banvägen ska överföras till kommunalt huvudmannaskap. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-12-04. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-11-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att bifalla 
motion nr 8/2018 med hänvisning till att ett planuppdrag förbereds för detaljplan för Västra 
Banvägen. 

Roger Johansson (RP) yrkar bifall till motionen. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signa' h Utdragsbestyrkande 



^ västen amsi 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

KS §1:11 Dnr. KS 20 (6/0065 

Svar på motion nr 3/2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskj uts för 
barn med särskilda behov 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 3/2016 besvarad med hänvisning till att det redan i dag finns möjlighet att 
bevilja aktuella resor med stöd av skollagen och Österåkers kommuns riktlinjer för skolskjuts 
samt att de rutiner som tillämpas vid prövning av avsteg från tilläggsregeln i 
skolskjutsriktlinjerna tryggar en allsidig prövning, i enlighet med vad som framkommer i 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-10-19. 

Sammanfattning 
Jörgen Palmberg (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-02-01, § 1:12, föreslagit 
att Österåker snarast inför möjlighet till skolskjuts för alla elever som på grund av särskilda 
behov behöver en anpassad skolklass även om den återfinns utanför kommunens gränser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:14. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-12-12. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-11-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
3/2016 besvarad med hänvisning till att det redan i dag finns möjlighet att bevilja aktuella 
resor med stöd av skollagen och Österåkers kommuns riktlinjer för skolskjuts samt att de 
rutiner som tillämpas vid prövning av avsteg från tilläggsregelh i skolskjutsriktlinjerna tryggar 
en allsidig prövning, i enlighet med vad som framkommer i Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat 2018-10-19. 

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

Michael Solander (MP) och Francisco Contreras (V) biträder Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

^ WÖUG;» difycii 

Sammantr -otokoll för Kor styrelsen 2019-01-07 

Forts. KS § 1:11 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd röstningslista med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 2 avstår. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer :A Utdragsbestyrkande nu 



Omröstningslista 

0 Österåker 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-01-07, § 1:11 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A 

M johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

M Christina Funhammar X X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

L Ritva Elg X X 

C Anne-Li Hilbert X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X X 

s Mats Larsson _ Daniel L. X 

RP Roger Johansson X X 

SD Anders Borelid X X 

V Francisco Contreras X X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 

M Conny Söderström X 

M Kenneth Netterström X 

-M Conny Ling • X _ 
C Björn Pålhammar X 

I<D Mikael Ottosson X 

S Daniel Lundin X 

RP Hans Hellberg X 

V Christina Wulff -

Resultat 8 4 2 

frCr 

Sammanträdesprotokoll för Ko mmunstyrelsen 2019-01-07 

KS §1:12 Dnr. KS 2018/0044 

Svar på medborgarförslag 6/2018 - Utökad skolskjuts för elever 
med särskilda behov 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslag nr 6/2018 besvarat med hänvisning till att det redan i dag finns 
möjlighet att bevilja aktuella resor med stöd av skollagen och kommunens riktlinjer för 
skolskjuts samt att de rutiner som tillämpas vid prövning av avsteg från tilläggsregeln i 
skolskjutsriktlinjerna tryggar en allsidig prövning. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Österåkers kommun utökar möjlighet till skolskjuts för 
elever som på grund av särskilda behov behöver en anpassad skolgång utanför kommunens 
gränser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13. § 1:15. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-12-12. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-10-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag nr 6/2018 besvarat med hänvisning till att det redan i dag finns möjlighet att 
bevilja aktuella resor med stöd av skollagen och kommunens riktlinjer för skolskjuts samt att 
de rutiner som tillämpas vid prövning av avsteg från tilläggsregeln i skolskjutsriktlinjerna 
tryggar en allsidig prövning. 

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

Michael Solander (MP) och Francisco Contreras (V) biträder Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande. 

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

Forts. 

Justerandes sign? —- Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

^ Of\^I 

Forts. KS § 1:12 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M ) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd röstningslista med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 2 avstår. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 

P Österåker 
Omröstnir.^ .sta 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-01-07, § 1:12 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

M Christina Funhammar X X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

L Ritva Elg X X 

C Anne-Li Hilbert X X 

I<D Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X X 

S Mats Larsson - Daniel L. X 

RP Roger Johansson X X 

SD Anders Borelid X X 

V Francisco Contreras X X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 

M Conny Söderström X 

M Kenneth Netterström X 

M Conny Ling X 

C Björn Pålhammar X 

KD Mikael Ottosson X 

S Daniel Lundin X 

RP Hans Hellberg X 

V Christina Wulff -

Resultat 8 4 2 



yiusieräKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

KS §1:13 Dnr. KS 2017/0376 

Svar på medborgarförslag nr 25/2017 - Diskussion om skolskjuts 
till angränsande kommuner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslag nr 25/2017 besvarad i och med att Kommunfullmäktige i samband 
med nästkommande fullmäktigesammanträde kommer att diskutera fråg an om skolskjuts i 
samband med behandling av motion nr 3/2016 och medborgarförslag nr 6/2018, som båda 
rör frågan om skolskjuts. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 3 april 2018 föreslås att 
Österåkers kommun anlägger en asfalterad c ykelväg från Täljö till Rydbo tågstation. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har b ehandlat ärendet 2018-12-13, § 1:16. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-12-12. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-21, rev. 2018-12-04. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse Anse 
medborgarförslag nr 25/2017 besvarad i och med att Kommunfullmäktige i samband med 
nästkommande fullmäktigesammanträde kommer att diskutera frågan om skolskjuts i samband 
med behandling av motion nr 3/2016 och medborgarförslag nr 6/2018, som båda rör frågan 
omskolskjuts. _t 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifal l till medborgarförslaget. 
Michael Solander (MP) och Francisco Contreras (V) biträder Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande. 

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

Justerandes signaturer Vr-tfjS?7 Utdr tyrkande ,€T 

fypusieraKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

Forts. KS § 1:13 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M ) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 
Omröstningen utfaller enligt bilagd röstningslista med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 2 avstår. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

Justerandes sign? ^ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-01-07, § 1:13 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

M Christina Funhammar X X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

L Ritva Elg X X 

C Anne-Li Hilbert X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X X 

S Mats Larsson - Daniel L. X 

RP Roger Johansson X X 

SD Anders Borelid X X 

V Francisco Contreras X X 

MP Michael Solandet X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 

M Conny Söderström X 

M Kenneth Netterström X 

M Conny Ling X 

C Björn Pålhammar X 

KD Mikael Ottosson X i 

S Daniel Lundin X 

RP Hans Hellberg X 

V Christina Wulff _ 

Resultat 8 4 2 

Sammant rotokoll för Ko styrelsen 2019-01 -07 

vjsmrcuter 

KS §1:14 Dnr. KS 2017/0212 

Antagande av detaljplan för Tuna 7:99 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta Detaljplan för Tuna 7:99. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att utreda om skoländamål är en lämplig långsiktig användning av 
fastigheten Tuna 7:99. Målet är en antagen detaljplan som möjliggör att befintlig 
förskoleverksamhet på fastigheten kan fortsätta bedrivas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:11. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ti ll planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anta 
Detaljplan för Tuna 7:99. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

KS §1:15 Dnr. KS 2017/0073 

Tomträttsupplåtelse Tuna 4:139 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna att fastigheten Tuna 4:139 upplåts med tomträtt, med en beräknad årlig 
tomträttsavgäld om 114 000 kr. 

Sammanfattning 
Upplåtelse av tomträtt för skolverksamhet mellan fast ighetsägaren Österåkers kommun och 
föreslagen tomträttshavare Turako Skolfastigheter AB. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:12. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-11-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Godkänna att fastigheten Tuna 4:139 upplåts med tomträtt, med en beräknad årlig 
tomträttsavgäld om 114 000 kr. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer ^—» Utdr? "tyrkande 

justera Ker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

KS §1:16 Dnr. KS 2014/0086 

Överenskommelse om fastighetsreglering från delar av Runö 7:88 
och Husby 3:10 till Runö 7:73 samt delar av Runö 7:73 och Runö 
7:74 till Runö 7:88, Båthamnsvägens ersättning 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering avseende delar av Runö 7:88 och Husby 
3:10 till Runö 7:73 samt delar av Runö 7:73 och Runö 7:74 till Runö 7:88. 

Sammanfattning 
Detaljplanen för Båthamnsvägens ersättning vann laga kraft under våren 2018. Den mar k som 
i detaljplanen är udagd som allmän plats ska lösas in av kommunen. Inom Runö 7:73 och 
Runö 7:74 är mark udagd som allmän plats för huvudgata. Byggmax bedriver verksamhet 
inom fastigheterna och för att fortsättningsvis kunna bedriva sin verksamhet, tillförs 
fastigheterna mark från de intilliggande kommunägda fastigheterna Husby 3:10 och Runö 
7:88. De berörda markytorna överförs som ett markbyte, vilket innebär att ingen ersättning 
utgår. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:13. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-11-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall t ill planarbetsutskottets kontors besluts förslag innebärande 
att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering avseende delar av Runö 7:88 och 
Husby 3:10 till Runö 7:73 samt delar av Runö 7:73 och Runö 7:74 till Runö 7:88. 

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

Expedieras 
- SamhäUsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes sign; Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

usieraKer 

KS § 1:17 Dnr. KS 201 S/0277 

Värdeåterföring Sverigeförhandlingen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna riktlinjer för värdeåterföring i Sverigeförhandlingen. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinj er för värdeåterföring inom 
Sverigeförhandlingen. Syftet med dessa är att ge Österåkers kommun möjlighet att finansiera 
en del av sin kostnad för utbyggnationen av Roslagsbanan samt tyd liggöra tillvägagångssätt för 
hur denna värdeåterföring ska utföras. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:17. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-11-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
godkänna riktlinjer för värdeåterföring i Sverigeförhandlingen. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Sammantr •otokoll för Kor styrelsen 2019-01-07 

worou arvui 

KS §1:18 Dnr. KS 2018/0326 

Finansiering av Sverigeförhandlingen gällande medfinansiering av 
Roslagsbanans förlängning till T-centralen via Odenplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna finansiering av olika typer av kostnader för Sverigeförhandlin gen gällande 
Roslagsbanans förlängning till T-centralen via Odenplan. 

2. Huvudprinciper är att berörda kostnader inkl. medfinansiering finansieras i första hand av 
kommande intäkter i form av värdeökningar. 

3. Investeringar i samband med Sverigeförhandlingen ska ingå i kommunens 
investeringsbudget som beslutas årligen. 

4. Avrapportering ska ske minst två gånger per år (delårsbokslut och årsredovisning) genom 
uppdatering av bifogade tabell och ska beaktas vid budgetprocessen för kommande år. 

5. Medfinansiering på 418 Mkr ska resultatföras under 17 år och totalt motsvarar beloppet för 
värdeökning (10 Mkr varje år under 2018-2021, 20 Mkr varje år under 2022-2025, 30 Mkr 
varje år under 2026-2028, 33 Mkr under 2029 samt 35 Mkr under 2030-2034). Genomsnittet 
blir 24,6 Mkr varje år. 

6. Beloppet på 10 Mkr för år 2018 finansieras av årets resultat och 10 Mkr för 2019 ska 
finansieras av posten oförutsedd i resultatbudgeten. För 2020 och framöver ska finansiering 
beaktas i kommunens budget. 

Sammanfattning 
Österåker ingår, tillsammans med Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, 
Vallentuna, Täby och Solna, i Sverigeförhandlingen för förbättrad kollektivtrafik och ökad 
tillgänglighet i Stockholmsregionen. För kommunens del innebär det ökad tillgänglighet till 
och från kommunen när Roslagsbanan förlängs till Stockholm City via Odenplan. Österåkers 
kommun åtar sig att bygga 7020 bostäder fram till 2035 i kollekrivtrafiknära lägen i Åkersberga 
och längs Roslagsbanan. Arbetet med Roslagsbanans förlängning startar senast 2026 och kan 
öppnas för trafik 2038. 
Österåkers del av finansiering beräknas till 418 miljoner kronor. Utöver med finansieringen på 
418 miljoner kronor åtar sig kommunen en riskavsättning på högst 39 miljoner kronor om en 
fördyring uppstår samt och en förskottering på 105 miljoner kronor som återbetalas från 
staten. 

Forts. 

Justerandes signaturer JOrfSp-- Utdragsbestyrkande 



ip Osteräscer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

forts. KS § 1:18 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-12-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifal l till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Godkänna finansiering av olika typer av kostnader för Sverigeförhandlingen gällande 
Roslagsbanans förlängning till T-centrålen via Odenplan. 
2. Huvudprinciper är att berörda kostnader inkl. medfinansiering finansieras i första hand av 
kommande intäkter i form av värdeökningar. 
3. Investeringar i samband med Sverigeförhandlingen ska ingå i kommunens 
investeringsbudget som beslutas årligen. 
4. Avrapportering ska ske minst två gånger per år (delårsbokslut och årsredovisning) genom 
uppdatering av bifogade tabell och ska beaktas vid budgetprocessen för kommande år. 
5. Medfinansiering på 418 Mkr ska resultatföras under 17 år och totalt motsvarar beloppet för 
värdeökning (10 Mkr varje år under 2018-2021, 20 Mkr varje år under 2022-2025, 30 Mkr 
varje år under 2026-2028, 33 Mkr under 2029 samt 35 Mkr under 2030-2034). Genomsnittet 
blir 24,6 Mkr varje år. 
6. Beloppet på 10 Mkr för år 2018 finansieras av årets resultat och 10 Mkr för 2019 ska 
finansieras av posten oförutsedd i resultatbudgeten. För 2020 och framöver ska finansiering 
beaktas i kommunens budget. 

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 Utdr< yrkande 

U Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

KS §1:19 Dnr. KS 2018/00067 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2018 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar till och med novem ber månad en positiv budgetavvikelse om 9 
799 tkr, varav 7 031 tkr återfinns inom samhällsb yggnads förvaltningens delar. 
Kommunstyrelsens kontor redovisar en bokslutsprognos med en positiv avvikelse om 600 tkr 
mot budget. Samhällsbyggnads förvaltningens delar redovisar en bokslutsprognos med en 
positiv avvikelse om 600 tkr mot budget. 
Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en prognos per 31 december i 
enlighet med budget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-12-17. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13. § 1:3. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2018 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 
- Redovisningsenheten 
- Controller ICS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes sign; Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

KS § 1:20 Dnr. KS 2018/00067 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2018 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige och dess verksamheter till och med 
november-månad visar en budgetavvikelse om -870 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en 
negativ avvikelse emot budget på -600 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-12-17. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2018 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 
- Redovisningsenheten 
- Controller ICS/KI7 

- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer v.* Utdragsbestyrkande 

Sammantr otokoll för Kor. jtyrelsen 2019-01-07 

U österåker 

KS §1:21 Dnr. KS 2018/00067 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per november månad 2018 noteras till 
protokollet. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra alternativ driftform för Solskiftets särskilda 
boende i samråd med berörda förvaltningar. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en skriftlig reservation 
I ärendet Österåker kommuns ekonomiska uppföljning per november 2018 har ett 
beslutsförslag 2 lagts som inte har med ärendet att göra. Besluts förslaget innebär att 
kommundirektören får i uppdrag att genomföra alternativ driftform för Solskiftets särskilda 
boende i samråd med berörda förvaltningar. I tjänsteudåtandet finns inget skriftigt underlag, 
inga presenterade fakta, som visar varför detta uppdrag och beslut skall genomföras, vad är 
orsaken? Vi kan gissa att det är ekonomiska aspekter som ligger bakom, men några fakta som 
konkret påvisar detta finns inte presenterade, inte heller som visar om beslutet kommer att 
leda till någon önskad effekt, och vad den effekten i så fall skulle vara? 
Vad händer med personalen på äldreboendet? Är beslutet förhandlat med fackliga företrädare, 
vi befarar att inte heller detta skett. 
Solskiftet särskilda boende drivs idag med kommunen som huvudman, när beslutet är 
genomfört finns endast privata särskilda boenden kvar i Österåker, därmed har valfriheten att 
kunna välja mellan privat utövare och kommunal försvunnit. Vad beslutet får för 
konsekvenser för kommunen som är garant för de äldre som bor i särskilda boenden om en 
privat utövare lägger ner och kommunen har krav på att ta över omvårdanden, är också det 
uppgifter som saknas i beslutet. 
Då vi anser att ett beslut att privatisera Solskiftets särskilda boende inte hör hemma i en 
ekonomisk rapport från förra året har vi yrkat avslag på förlaget. Beslutsförlaget är så illa 
underbyggt att vi inte kan anse att beslutet ens är att betrakta som berett. 
Ann-Christine Furustrand 

Michael Solander (MP) och Francisco Contreras (V) biträder Ann-Christine Furustrands (S) 
reservation. 

Sammanfattning 
Resultatbudgeten för 2018 uppgår till 22 Mkr. Bokslutsprognosen per november månad visar 
inte någon större avvikelse jämfört med budget 2018. Prognosen har försämrats med 13 Mkr 
jämfört med månadsuppföljning per september månad. Det är i första hand 
Produktionsstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden som har redovisat sämre 
bokslutsprognos. 
Forts. 

Justerandes signaturer ^tdragsbestyrkande 



^usieraKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

Forts. KS § 1:21 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-12-20. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per november månad 2018 noteras till 
protokollet. 
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra alternativ driftform för Solskiftets särskilda 
boende i samråd med berörda förvaltningar. 

Ann-Christine Furustrand (S) y rkar avslag på beslutssats två . 

Francisco Contreras (V) och Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
bifallsyrkande till beslutssats ett innebärande att Budgetuppföljning för Österåkers kommun 
per november månad 2018 noteras till protokollet och finner att så är fallet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M ) 
bifallsyrkande till beslutssats två innebärande att Kommundirektören får i uppdrag att 
genomföra alternativ driftform för Solskiftets särskild boende i samråd med berörda 
förvaltningar eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) av slagsyrkande på beslutssats två och 
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M ) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande rostar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstnings lista med 10 ja-röster och 4 nej-röster. 

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

Utdra yrkande 

Omröstningslista 

0 Österåker 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-01-07, § 1:21 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

M Christina Funhammar X X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

L Ritva Elg X X 

C Anne-Li Hilbert X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X X 

S Mats Larsson - Daniel L. X 

RP Roger Johansson X X 

SD Anders Borelid X X 

V Francisco Contreras X X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 

M Conny Söderström X 

M Kenneth Netterström X 

M " Conny Ling X -

C Björn Pålhammar X 

I<D Mikael Ottosson X 

S Daniel Lundin X 

RP Hans Hellberg X 

V Christina Wulff _ 

Resultat 10 4 -



WÖKSII emes 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

KS §1:22 Dnr. KS 2018/0236 

Godkänna Armada Fastighets AB:s försäljning av fastighet Smedby 
30:4 samt intilliggande markfastigheterna Freden 1:6 , Smedby 30:1 
samt Smedby 30:8 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna försäljning av fastigheterna Smedby 30:4, Freden 1:6, Smedby 30:1 samt 30:8 
mkr till AB Tunaborgen för marknadsvärdet på 37,875 mkr, i enlighet med förvaltningens 
tjänsteudåtande daterat 2018-12-06. 

2. Bilaga 3 utgår från beslutsunderlaget. 

Sammanfattning 
Österåkers Exploateringsfastigheter AB, (556791-2588) som är ett dotterbolag till Armada 
Fastighets AB (556120-8249) äger fastigheten Smedby 30:4 (även kallad Algonhuset). Föreslås 
att Fastighets AB Tunaborgen, efter värderingar, får förvärva fastigheten 30:4 till det 
genomsnittliga marknadsvärdet av 31,5 mkr. Vidare ägs intilliggande markfastigheterna Freden 
1:6, Smedby 30:1 samt Smedby 30:8 av Armada Bostäder AB (556374-9539). Föreslås att 
Fastighets AB Tunaborgen får förvärva fastigheterna Freden 1:6, Smedby 30:1 samt Smedby 
30:8 till ett värderat genomsnittligt marknadsvärde på 6,375 mkr. Totalt försäljningsvärde är 
därmed 37,875 mkr 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-12-06. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:6. 

Jäv 
Roger Johansson (RP) och Hans Hellberg (RP) anmäler jäv och lämnar loka len. Conny 
Söderström (M) ersätter Roger Johansson (RP) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall t ill kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att godkänna försäljning av fastigheterna Smedby 30:4, Freden 1:6, Smedby 30:1 samt 30:8 
mkr till AB Tunaborgen för marknadsvärdet på 37,875 mkr, i enlighet med förvaltningens 
tjänsteudåtande daterat 2018-12-06. 

Michaela Fletcher (M) yrkar att Bilaga 3 utgår från beslutsunderlaget. 

Justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 

^usteraKer 
Sammantr otokoll för Koi .tyrelsen 2019-01-07 

Forts. KS § 1:22 

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

Expedieras 
- Armada Fastighets AB 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



H österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

KS §1:23 Dnr. KS 2018/0063 

Strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta Strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun i enlighet med Skolförvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat 2018-01-10. 

Protokollsanteckning 
Ann-Chjristine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning 
Upprinnelsen till denna strategi är den motion som Skolpartiet skrev och som beviljades i KF 
under hösten 2017. Motionen remitterades till Skolnämnden som fick uppdraget att ta fram en 
vägledande strategi för digitalisering i skolan. 
Vi anser att det förslag som presenterades på Skolnämndens sammanträde i januari är allt för 
allmänt hållet och består mest av vackra ord, ett i vårt förmenande tandlöst dokument. Vi är 
väl medvetna om de utmaningar som den beställar-utförarorganisation för med sig, men 
Skolnämnden ansvarar för den verksamhet som regleras i Skollagen, och även för att den 
nationella digitala strategin efterlevs. Skolnämnden ansvarar dock inte för själva driften av 
verksamheterna. 
För att se att verksamheterna uppnår de av Skolnämnden och KF uppsatta målen får 
Skolnämnden kontinuerligt återkoppling bl a via genomförda enkäter, 
Detta innebär att Skolnämnden ytterst ansvarar för bland annat förskoleklass, grundskola, 
fritidshem och gymnasieskola. 
I Regeringsbeslutet, 2017-10-19, Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet kan man 
bland annat läsa "Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå 
världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur 
digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det 
informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur 
tekniken fungerar för att själva kunna tillämpa den." Ovanstående citat gör sig tydligt påmint i 
Lgr 11, där nödvändigheten av digitala verktyg och lärarnas kunskap kring IKT, finns med i 
stort sätt alla ämnen. 
I regeringsbeslutet kan man vidare läsa om delmål, bl a 
Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsättningar att utveckla adekvat digital 
kompetens 
Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga att strategiskt leda digitalt 
utvecklingsarbete i verksamheterna 
Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och använda 
ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen 
Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha tillgång till digitala verktyg 
utifrån sina behov och förutsättningar 

Forts. 

Justerandes signaturer ^tC'r< -yrkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

fy usieraKer 

Forts. KS 1:23 

Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support i 
verksamheten 
Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om 
undervisning och administration 
Mot bakgrund av ovanstående anser vi att en vägledande digital strategi för skolväsendet i 
Österåkers kommun måste betydligt tydligare innehålla följande delar; 
Nulägesanalys 
- Bland annat en inventering av tillgång till digitala verktyg och lärplattformar 
- Pedagogers kunskapsnivå och utbildningsbehov 
- Infrastrukturella hinder 
Vart ska vi? 
-1 länets bästa skolkommun ska, t ex ; 
- All pedagogisk personal ha mycket goda kunskaper om digitala verktyg 
- Alla elever ska ha likvärdiga möjligheter att arbeta med digitala verktyg 
Hur gör vi? 
- Utifrån ovanstående inventering bör en plan läggas upp innefattande; utbildningsbehov, 
behov av digitala verktyg, lärplattformar, behov av IT-personal på skolorna och sist men inte 
minst vilka ekonomiska resurser krävs. 
Utvärdering och uppföljning 
- För att följa upp att vi lever upp till målen ska en kontinuerlig uppföljning göras 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) pro tokoUsanteckning. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2017-10-23, § 7:20, Skolnämnden i uppdrag att ta fram en strategi 
för skolans digitalisering i Österåkers kommun med redovisning årsskiftet 2017/2018. 
Strategin innehåller långsiktiga övergripande mål som ska konkretiseras i lokala 
handlingsplaner för digitalisering på varje enhet. Genom att koppla enhetens lokala plan mot 
Österåkers strategi och den nationella strategin skapas ett gemensamt förhållningssätt och en 
tydlig samsyn kring digitalisering och lärande. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:7. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-02-19. 
- Protokollsutdrag från Skolnämnden sammanträde 2018-01-30, § 1:5. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anta 
Strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun i enlighet med Skolförvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat 2018-01-10. 

Forts. 

Justerandes signa Utdragsbestyrkande 



Ig usteraKer 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

Forts. KS § 1:23 

Ann-Christine Furustrand (S) yrk ar på återremiss av ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras i dag eller vid kommande sammanträde i 
Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den 
det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 9 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår. 

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

Expedieras 
- Förskole- och grundskolenämnd 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Omröstnir,ö ..sta 
0 Österåker 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-01-07, § 1:23 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare ,T N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

M Christina Funhammar X X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

L Ritva Elg X X 

C Anne-Li Hilbert X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X X 

S Mats Larsson - Daniel L. X 

RP Roger Johansson X X 

SD Anders Borelid X X 

V Francisco Contreras X X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 

M Conny Söderström X 

M Kenneth Netterström X 

M Conny Ling X 

C Björn Pålhammar X 

I<D Mikael Ottosson X 

S Daniel Lundin X 

RP Hans Hellberg X 

V Christina Wulff _ 

Resultat 9 4 1 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

IjusteräKer 

KS §1:24 Dnr. KS 2017/0334 

Svar på motion nr 21/2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar 
porr-filter på sina datorer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anse motion nr 21 /2017 besvarad med hänvisning till att den befintliga tekniska 
möjligheten till filtrering av porr är för trubbig vilket innebär att sidor med information som 
behövs i skolundervisning riskerar att filtreras bort på grund av vissa sökord. 

2. Uppdra åt Förskole- och grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden stödja skolornas arbete med ett källkritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt för att öka elevernas medvetenhet i ett media- och informationssamhälle. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsens kontor, via IT-enheten, ska efter perioden på sex månader redovisa 
resultatet av förekomsten av besök på websidor med pornografiskt innehåll för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning 
På Kommunfullmäktige 2017-11-20, § 8:6, väcktes en motion från Margareta Olin (S) i vilken 
motionären föreslår att kommunen undersöker förekomsten av filter, både i kommunala 
skolor och i privata, samt omgående vidtar åtgärder för att förhindra möjligheter att porr-
surfa. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:8. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-12-04. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-04-16, rev. 2018-11-29. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2018-04-10, § 3:4. 
- Skolnämndens tjänsteudåtande daterat 2018-03-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Anse motion nr 21 /2017 besvarad med hänvisning till att den befintliga tekniska 
möjligheten till filtrering av porr är för trubbig vilket innebär att sidor med information som 
behövs i skolundervisning riskerar att filtreras bort på grund av vissa sökord. 

Forts. 

Justerandes signaturer -ylande 

O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

Forts. KS § 1:24 

2. Uppdra åt Förskole- och grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden stödja skolornas arbete med ett källkritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt för att öka elevernas medvetenhet i ett media- och informationssamhälle. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Kommunstyrelsens kontor, via IT-enheten, ska efter perioden på sex månader redovisa 
resultatet av förekomsten av besök på websidor med pornografiskt innehåll för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ann-Christine Furustrand (S), Francisco Contreras (V), Michael Solander (MP) och Roger 
Johansson (RP) yrkar bifall till motionen. 

Francisco Contreras (V) yrkar bifall till beslutssats två. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande om 
bifall till beslutssats ett eller enligt Ann-Christine Furustrands (S), Francisco Contreras (V), 
Michael Solander (MP) och Roger Johansson (RP) yrkande om bifall till motionen och finner 
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 6 nej-röster. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande om bifall till beslutssats två samt till beslutssatsen om uppdraget till 
Kommunstyrelsens kontor och Francisco Contreras (V) yrkande om bifall till beslutssats två 
och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förskole- och grundskolenämnden 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
- IT-enheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes sign, /. . _ Utdragsbestyrkande 

ntt-



P Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-01-07, § 1:24 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

M Christina Funhammar X X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

L Ritva Elg X X 

C Anne-Li Hilbert X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X X 

S Mats Larsson - Daniel L. X 

RP Roger Johansson X X 

SD Anders Borelid X X 

V Francisco Contreras X X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 

M Conny Söderström X 

M Kenneth Netterström X 1 
M Conny Ling X -
C Björn Pålhammar X 

I<D Mikael Ottosson X 

S Daniel Lundin X 

RP Hans Hellberg X 

V Christina Wulff -

Resultat 8 6 -

U usieraKer 
Sammanti -otokoll för Ko styrelsen 2019-01-07 

KS § 1:25 Dnr. KS 2018/0143 

Svar på motion nr 7/2018 från Francisco Contreras (V) - Inför 
6-timmars arbetsdag på försök 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motion 7/2018 med hänvisning till att befolkningsprognosen pekar på att personer i 
arbetsför ålder bjir allt färre i framtiden, samt den konkurrensneutrala verksamhet som 
produktionen verkar inom. 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
Miljöpartiets hållning är att på sikt generellt sänka normalarbetstiden. 
Prioriterade grupper är äldre som jobbar inom välfärdsyrken och inte minst inom äldrevården. 
Men att som motionen föreslår sänka arbetstiden för bara kommunala verksamheter ter sej 
problematiskt på flera olika sätt. 
Dels i ett konkurrensperspektiv men även att rekrytera personal för att täcka vården av äldre 
under dygnets alla timmar. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2018-05-21, § 4:19 föreslår motionären att 6-timmars 
arbetsdag införs på försök med bibehållen lön i en eller flera verksamheter inom den 
kommunala äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-12-04. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-11-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att avslå 
motion 7/2018 med hänvisning till att befolkningsprognosen pekar på att personer i arbetsför 
ålder blir allt färre i framtiden, samt den konkurrensneutrala verksamhet som produktionen 
verkar inom. 

Roger Johansson (RP) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Francisco Contreras (V) yrkar bifall till motionen 

Ann-Christine Furustrand (S) b iträder Francisco Contreras (V) yrkande. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



©Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

Forts. KS § 1:25 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) och Roge r 
Johanssons (RP) yrka nde eller enligt Francisco Contreras (V) yrkande och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yr kande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 11 ja-röstér och 3 nej-röster. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer 
e ,'Ct- Utdri :yrkande 

©Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-01-07, § 1:25 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare ,T N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

M Christina Funhammar X X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

L Ritva Elg X X 

C Anne-Li Hilbert X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X X 

S Mats Larsson - Daniel L. X 

RP Roger Johansson X X 

SD Anders Borelid X X 

V Francisco Contreras X X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 

M Conny Söderström X 

M Kenneth Netterström X 

M Conny Ling X 

C Björn Pålhammar X 

I<D Mikael Ottosson X 

S Daniel Lundin X 

RP Hans Hellberg X 

V Christina Wulff _ 

Resultat 11 3 -

—" 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

fypusieraKer 

KS §1:26 Dnr. KS 2018/0244 

Personuppgiftspolicy för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta Personuppgiftspolicy för Österåkers kommun i enlighet med förvaltningens 
tjänsteudåtande daterat 2018-08-16. 

Sammanfattning 
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (679/2016) för hantering av 
personuppgifter i Sverige och i hela EU. Dataskyddsförordningen har till syfte att bl.a. att 
skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter, samt att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. 
I dataskyddsförordningen ställs bland annat krav på att den personuppgiftsansvarige ska 
kunna visa att behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med dataskyddsförordningen. 
Syftet med denna policy är att klargöra Österåkers kommuns övergripande mål och 
intentioner för hantering av personuppgifter i kommunens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:10. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-08-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anta 
Personuppgiftspolicy för Österåkers kommun i enlighet med förvaltningens tjänsteudåtande 
daterat 2018-08-16. 

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

Expedieras 
- Dataskyddsombudet 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer — Utdragsbestyrkande 

U österåker 
Sammant. rotokoll för Ko .styrelsen 2019-01-07 

KS §1:27 Dnr. KS 2018/0375 

Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens 
planarbetsutskott, Kommunstyrelsens arbetsutskott och 
Kommunstyrelsens produktionsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till ledamöter i Kommunstyrelsens planarbetsutskott utses följande personer 

Michaela Fletcher (M), ordförande. 
Mathias Lindow (L), 1 :e vice ordförande. 
Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 
Johan Boström (M). 
Hampe Klein (M). 
Michael Solander (MP). 
Roger Johansson (RP). 

2. Till ersättare i Kommunstyrelsens planarbetsutskott utses följande personer 

Anne-Li Hilbert (C). 
Arne Ekstrand (KD). 
Mats Larsson (S). 

3. Till ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott utses följande personer 

Michaela Fletcher (M), ordförande. 
Mathias Lindow (L), l:e vice ordförande. 
Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 
Johan Boström (M). 
Hampe Klein (M). 
Mats Larsson (S). 
Roger Johansson (RP). 

4. Till ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott utses följande personer 

Anne-Li Hilbert (C). 
Arne Ekstrand (KD). 
Michael Solander (MP). 

5. Till ledamöter i Kommunstyrelsens produktionsutskott utses följande personer 

Michaela Fletcher (M), ordförande. 
Mathias Lindow (L), l:e vice ordförande. 
Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 
Forts. 

Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

U Österåker 

Forts. KS § 1:27 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-19, § 8:5, att inrätta tre utskott under 
Kommunstyrelsen; Kommunstyrelsens planarbetsutskott (KS-PlanAU), Kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU) och Kommunstyrelsens produktionsutskott (KSPU) för 
mandatperioden 2019-2022. 
Kommunstyrelsen ska utse ledamöter och ersättare till utskotten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-12-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) redogör för förslag till ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens 
planarbetsutskott, Kommunstyrelsens arbetsutskott samt Kommunstyrelsens 
produktionsutskott. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdr; tyrkande 

ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

KS §1:28 Dnr. KS 2018/0375 

Val av ledamöter till Krisledningsnämnden i Österåkers kommun 
för mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ledamöter i Krisledningsnämnden utses följande personer 

Michaela Fletcher (M), ordförande. 
Mathias Lindow (L), l:e vice ordförande. 
Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 
Johan Boström (M). 
Hampe Klein (M). 
Mats Larsson (S). 
Roger Johansson (RP). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen utgör enligt Reglemente för Krisledningsnämnden krisledningsnamnd i 
Österåkers kommun. Kommunstyrelsen kan enligt § 5 i reglementet delegera uppdraget till 
ledamöter att utöva det operativa ledarskapet under extraordinära händelser. 
Krisledningsnämnden bör bestå av högst fem ledamöter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-12-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) redogör för förslag till ledamöter i Krisledningsnämnden. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes sigt jj —> Utdragsbestyrkande 



©Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

KS § 1:29 Dnr. KS 2018/0349 

Rådgivande organ i Österåkers kommun för mandatperioden 
2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. För en mandatperiod av fyra år 2019-01-01 - 2022-12-31, ska följande rådgivande organ 
inrättas under Kommunstyrelsen: Idrott s- och friluftsråd, Integrationsråd, Miljö- och 
klimatråd, Näringslivsråd, Pensionärsråd, Skärgårdsråd, Tillgänglighetsråd och Trygg i 
Österåker. 

2. Kommunstyrelsen utser ordförande och ledamöterna till råden för en period av fyra år. 

3. De rådgivande organen har max sex stycken arvoderade sammanträden per år. 

4. Administrativt sakkunnig resurs hämtas från berört sakområde. 

5. Kostnaden för de rådgivande organen finansiera s inom Kommunstyrelsens budgetram. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska besluta om inrättande av rådgivande organ i Österåkers kommun för 
mandatperioden 2019-2022. I Österåkers kommun finns idag nio olika rådgivande organ, åtta 
av dess rådgivande organ, Idrotts-och friluftsråd, Integrationsråd, Miljö- och klimatråd, 
Näringslivsråd, Pensionärsråd, Skärgårdsråd, Tillgänglighetsråd och Trygg i Österåker finns 
organisatoriskt under Kommunstyrelsen. 
Det nionde rådgivande organet, Barn- och ungdomsråd, finns idag under nuvarande 
Skolnämnden. Förslaget är att Barn- och ungdomsrådet under mandatperioden 2019-2022 
placeras under Val- och demokratinämnden. 
Förslaget är att under mandatperioden 2019-2022 fortsätta med samma antal och inriktningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtände daterat 2018-11-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifal l till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. För en mandatperiod av fyra år 2019-01-01 - 2022-12-31, ska följande rådgivande organ 
inrättas under Kommunstyrelsen: Idrotts- och friluftsråd, Integrationsråd, Miljö- och 
klimatråd, Näringslivsråd, Pensionärsråd, Skärgårdsråd, Tillgänglighetsråd och Trygg i 
Österåker. 
2. Kommunstyrelsen utser or dförande och ledamöterna till råden för en period av fyra år. 
3. De rådgivande organen har max sex stycken arvoderade sammanträden per år. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

C3 Österåker 
Sammantr otokoll för Koi styrelsen 2019-01-07 

Forts. KS § 1:29 

4. Administrativt sakkunnig resurs hämtas från berört sakområde. 
5. Kostnaden för de rådgivande organen finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer JA y-•— Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

ö Österåker 

KS §1:30 Dnr. KS 2018/0375 

Val av ledamöter till de rådgivande organen i Österåkers kommun 
för mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till ledamöter i Näringslivsrådet utses följande personer 

Michaela Fletcher (M), ordförande. 
Mathias Lindow (L). 
Ann-Christine Furustrand (S). 

2. Till ledamöter i Trygg i Österåker utses följande personer 

Michaela Fletcher (M), ordförande. 
Mathias Lindow (L). 
Ann-Christine Furustrand (S). 

3. Till ledamöter i Idrotts- och friluftsrådet utses följande personer 

Michaela Fletcher (M), ordförande. 
Mathias Lindow (L). 
Ann-Christine Furustrand (S). 

4. Till ledamöter i Integrationsrådet utses följande personer 

Anneli Widén (M), ordförande. 
Christina Segard (C). 
Nicole Nunez Borgman (V). 

5. Till ledamöter i Tillgänglighetsrådet utses följande personer 

Mikael Ottosson (KD), ordförande. 
Lars Rutgerson (C). 
Svante Johansson (MP). 

6. Till ledamöter i Pensionärsrådet utses följande personer 

Mikael Ottosson (KD), ordförande. 
Monica Kjellman (L). 
Eva Börjesson (S). 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdra yrkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

O Österåker 

Forts. KS § 1:30 

7. Till ledamöter i Miljö- och Klimatrådet utses följande personer 
Anne-Li Hilbert (C), ordförande. 
Conny Söderström (M). 
Golriz Kamangar (V). 

8. Till ledamöter i Skärgårdsrådet utses följande personer 
Joakim Ekelund (C), ordförande. 
Christina Funhammar (M). 
Mats Larsson (S). 

9. Till ledamöter i Barn- och ungdomsrådet utses följande personer 
Sofia Almgren (L), ordförande. 
Jeanette Widén (M). 
Anton Lindroth (S). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat om att inrätta nio rådgivande organ (kommunala råd) och ska 
nu utse ledamöter till dessa rådgivande organ. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtände daterat 2018-12-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) redogör för förslag till ledamöter i de rådgivande organen. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signa låtr- Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

usteräKer 

KS §1:31 Dnr. KS 2018/0375 

Inrättande samt val av ledamöter till arvodesberedning i Österåkers 
kommun för mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Inrätta en arvodesberedning för mandatperioden 2019-2022 som ska bestå av 10 ledamöter. 

2. Till ledamöter i arvodesberedningen utse följande personer: 

Michaela Fletcher (M), ordförande. 
Johan Boström (M). 
Arne Ekstrand (KD). 
Björn Pålhammar (C). 
Mats Larsson (S). 
Hans Hellberg (RP). 
(L) - bordläggs. 
(V) — bordläggs. 
(MP) - bordläggs. 
(SD) - bordläggs. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska besluta om att inrätta en arvodesberedning samt utse ledamöter. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar på att inrätta en arvodesberedning för mandatperioden 2019-2022 
som ska bestå av 10 ledamöter. 

Michaela Fletcher (M) redogör för förslag till ledamöter i arvodesberedningen. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

O Österåker 
Sammantr. rotokoll för Koi .styrelsen 2019-01-07 

KS § 1:33 Dnr. KS 2018/0374 

Attestförteckning avseende Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utbetalningar exkl. hyreskostnader som överstiger 5 prisbasbelopp ska granskas av 
enhetschef och attesteras av respektive förvaltningschef (Prisbasbelopp för år 2019 är 46 500 
kr och 5 prisbasbelopp blir 232 500 kr). 

2. Godkänna generell attesträtt för kommundirektör, ekonomichef, budget- och kvalitetschef 
och redovisningschef. 

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

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

5. Godkänna generell attesträtt 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 2019-01-04, bilaga 1. 

8. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunstyrelsen, i enligt med detta 
tjänsteudåtande daterat 2019-01 -04, 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 2019 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2019-01-04. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:12. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:13. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

Forts. KS § 1:33 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Utbetalningar exkl. hyreskostnader som överstiger 5 prisbasbelopp ska granskas av 
enhetschef och attesteras av respektive förvaltningschef (Prisbasbelopp,för år 2019 är 46 500 
kr och 5 prisbasbelopp blir 232 500 kr). 
2. Godkänna generell attesträtt för kommundirektör, ekonomichef, budget- och kvalitetschef 
och redovisningschef. 
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 attesträtt 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 2019-01-04, bilaga 1. 
8. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunstyrelsen, i enligt med detta 
tjänsteudåtande daterat 2019-01-04, bilaga 2. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ^ Utdra .yrkande 

0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

KS §1:35 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 2018-11-29 - 2018-12-18. 
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2018-11-13. 
- Protokoll, Österåkers Stadsnät AB, 2018-11-13. 
- Protokoll, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2018-11-13. 
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter AB, 2018-11-13. 
- Protokoll, Sågra Fastighets AB, 2018-11-13. 
- Protokoll, Tunadotter AB, 2018-11-13. 
- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2018-11-13. 
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2018-11-13. 
- Protokoll, Armada Blåljus fastigheter AB, 2018-11-13. 
- Sammanträdesprotokoll, Samordningsförbundet Södra Roslagen, 2018-11-14, 
Verksamhetsplan och budget 2019. 
- Anmälan, StorSthlm, Anmälan till Mötesplats StorSthlm 21 mars 2019. 2018-12-03. 
- Cirkulär 18:44, SKL, Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och 
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda 
pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2019. 2018-12-03. 
- Ansökan om tillstånd, Upplands cykelförbund - Upplands cup Landsväg 2019. 2018-12-03. 
- Cirkulär 18:60, SKL, Ersättningar och villkor vid familjehems vård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2019. 2018-12-05. 
- Cirkulär 18:61, SKL, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 
2019. 2018-12-05. 
- Cirkulär 18:62, SKL, Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 
korttidsvistelse enligt LSS för år 0219. 2018-12-05. _ 
- Missiv, Länsstyrelsen Stockholm, Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län. 
2018-12-06. 
- Cirkulär 18:59, SKL, Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker. 2018-12-06. 
- Cirkulär 18:52, SKL, AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2019. 2018-12-05. 
- Kallelse, Styrelsesammanträde Norrvatten, 2018-12-05. 
- Cirkulär 18:63, SKL, Omsorgsprisindex (OPI). 2018-12-12. 
- Remiss, Länsstyrelsen Stockholm, 2019 års sammanställning över vägar. 2018-12-12. 
- Minnesanteckningar för Ungdomsrådet, 2018-12-13. 
- Cirkulär 18:65, SKL, EU-förordning om säkerhetsdetaljer på läkemedels förpackningar. 
2018-12-14. 
- Dom, Förvaltningsrätten i Stockholm, Laglighetsprövning enligt Kommunallagen, 
2018-12-17. 
-Postlistav. 48-50/2018 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signa^ . Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

KS §1:36 Dnr. KS 2018/0014 

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 2015-12-
Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen får ompröva eller fasts tälla delegeringsbesluten. Däremot står det 
Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 
Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos kommunkansliet samt hos sekreteraren 
under sammanträdet. 
Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. 
Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis är 
uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden 
börjar löpa från det datum då sökanden fått del av beslutet. 

Produktionschefen har under perioden 2018-10-08 — 2018-12-06 beviljat utrikesresor för 47 
personer inom produktionsförvaltningen i enlighet med Kommunstyrelsens 
delegationsordning p. 9.32. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer — Utdragsbestyrkande 

l^usteraKer 
Sammant. rotokoll för Ko styrelsen 2019-01-07 

KS §1:37 Dnr. KS 2019/0008 

Övriga frågor 

Ann-Christine Furustrand (S) anmäler följande fråga: 
Mot bakgrund av storman Alfrida och effekterna av de strömavbrott och svårigheter med 
vattenförsörjning mm. vill vi att Kommunstyrelsen tar initiativ till att kontakta de nätägare 
som finns i kommunen för att få en dialog om vintersäkrandet av elnätet för invånarna i vår 
kommun. 
Svar: Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med en redovisning till 
Kommunstyrelsen angående vilka kontakter kommunen tagit i syfte att säkra el- och 
vattenförsörjning vid krissituationer. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 




