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Närvarolista

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§

M Michaela Fletcher, ordförande X
Mathias Lindow, Ize vice ordf.. X

5 Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X
M Johan Boström X
M Hampe Klein X
M Christina Funhammar X
L Ritva Elg - Conny 5.

C Anne-Li Hilbert X
KD Arne Ekstrand X
S Mats Larsson X
RP Roger Johansson X
SD Anders Borelid X
V Francisco Contreras - Björn P.

MP Michael Solander - Daniel L.

Ersättare Tjänstgörande §§

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

Ovriga närvarande Funktion

Staffan Erlandsson Kommundirektör

Magnus Bengtsson Ekonomidirektör

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef

Peter Freme Kanslichef

Katarina Freme Ledningsstrateg

Helena Cronberg Kommunikationschef

Anna Anderman Väg- och trafikchef

Krister Sernbo Strategisk planeringschef

Daniel Jäderland lnfrastrukturstrateg

Sara Salminen Nämndsekreterare

Christoffer Arnsbjer Gustafsson Dataskyddsstrateg

Joachim Holmqvist Stabschef (M)

Susan EI Hark Politisk sekreterare (L)

Fredrik Zethraeus Kommunsekreterare
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§ 12:1 Upprop och fastställande av dagordning

§ 12:2 Val av justerare och information

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

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

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

§ 12:6 Åtgärdsvalsstudie Väg 276 - handlingsplan

§ 12:7 Svar på motion nr 14/2018 från Björn Molin (RP) - Angående ridsporten

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

§ 12:9 Svar på motion 7/2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (8)
- Säkra

Vägövergångar längs 276:an

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

Roslagspartiets motion nr 21/2018 ”Bygg Södra Boulevarden nu!”

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

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

§ 12:13 Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2019

g 12:14 Kommunfullmäktiges ekonömiska uppföljning per september 2019

§ 12:15 Österåkers kommuns uppföljning per september 2019

§ 12:16 Svar på skrivelse från kommunens revisorer - Upplysning avseende

Kommunstyrelsens hantering av ärendeberedning och sammanträdesarvoden

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

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

obegränsat resande inom kommunen för alla pensionärer

§ 12:19 Svar på medborgarförslag nr 24/2019 - Kommunalråd i opposition

§ 12:20 Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg

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

§ 12:23 Redovisning av delegationsbeslut

§ 12:24 Övriga frågor

Justerandes signaturew/ Mt? Utdragsbestyrkande
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KS§ :2;:

Upprop och fastställande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

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

Nytt ärende

Nytt ärende Mit Datas@ddsømbud inom ÖJterøå/êerx kommun: nämndmgam'mtz'øn blir nummer 21 på
dagordningen.

Övriga frågor

Ann-Christine Furustrand (S) anmäler följande frågor:

1. Det har kommit till vår kännedom att Österåker har tagit bort tilläggsbelopp för en del

elever och ändrat tilläggsbelopp för andra som går på Helleborusskolan.

2. Stämmer dessa uppgifter?

3. Vad är orsaken till att tilläggsbeloppen för eleverna har ändrats, eller tagits bort?

4. Hur kan kommunen garantera att dessa elever ges anpassad undervisning?

5. Har fler elever på andra skolor, privata som kommunala nekats tilläggsbelopp på samma
sätt?

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

Roger Johansson (RP) anmäler följande frågor

1. Helleborusskolan.

2. Redovisning av att råden lämnar regelbundet rapporter till Kommunstyrelsen.

usterandes signaturer ---_ Utdra sbestyrkandem., Mzr g
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KS§ |2:2

Val av justerare och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast

'

måndag den 11 november klockan 09.00, kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning
Mats Larsson (3) föreslår Ann-Christine Furustrand (8) till justerare. Protokollet föreslås

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

Information

Justerandes signaturem W Utdragsbestyrkande
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KS § |2:3 Dnr. KS 20l2/0484

Godkännande av planprogram för Åkersberga stad -

centrumområdet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna Planprogram för Åkersberga stad - centrumområdet inklusive bilagor.

Särskilt yttrande

Roger Johansson (RP) lämnar ett särskilt yttrande

Planförslaget för centrumområdet i Åkersberga föranleder inte Roslagspartiet att göra några

invändningar generellt. Vi vill dock fästa uppmärksamheten Vid att man i remissvaret från

Trañkverket efterfrågar en redovisning mer i detalj hur Väg 276 ska fungera som en

genomfartsled och inte som en infartsväg till centrumområdet. Detta kan Vi inte finna svar på i

planförslaget och Vi efterfrågar därmed denna redovisning till Trañkverket.

Roslagspartiet vill också erinra om Våra tidigare yttranden och reservationer om att varsamt

utveckla nya områden med byggnationer där man bibehåller karaktären av en

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

aktuella centrumområdet och området Östra Kanalstaden.

Roger Johansson (RP)

Sammanfattning

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

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

Åkersberga som ska möjliggöra hållbar stadsutveckling. Centrumområdet ska bidra till den
önskade utveckling som beskrivs i kommunens översiktsplan, Vilket är att bli en attraktiv och
modern stad med småstadskaraktär med blandad stadsmässig bebyggelse och attraktiva

offentliga platser. Centrumområdets mål är en tät och attraktiv stadskärna med stationen som
navet, att Åkersberga möter vattnet och att skärgårdsidentiteten utvecklas, en stadskärna för

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

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

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02, rev. 2019-10-10.

Förslag till beslut

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

godkänna Planprogram för Åkersberga stad - centrumornrådet inklusive bilagor.

Fot-ts.

Justerandes signaturer K
' --: Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 12:3

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturery) _...

:3 [F
Utdragsbestyrkande
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KS § I2:5 Dnr. KS 20l9/0245

Synpunkter över Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns

vattendistrikt

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna remissvar angående Vattenmyndigheternas samråd i enlighet med tjänsteutlåtande

”Synpunkter över Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt”, daterat 2019-10-01,

samt bilaga 2 ”Svarsformulär till samrådshandlingen, daterad 2019-10-01”.

Sammanfattning

Österåkers kommun har fått ”Samråd om Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns

vattendistrikt” på remiss. Samrådet pågår mellan den 2 maj och 1 november 2019. Vi framför

bland annat behovet av en tydligare vägledning från Länsstyrelsen gällande hur Vi ska Visa på
att dagvatten kommer att hanteras i detaljplaner samt tydligare vägledning om hur man kan
åstadkomma förbättringar av dagvattenhantering i befintligt planlagda områden. Vi pekar även

på att det krävs bättre samordning av nationella, regionala och kommunala provtagningar för

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

delar. I kommunen råder det behov av en balans mellan kraven på åtgärder för att kunna
arbeta med målet att uppnå MKN och resurser för att kunna genomföra åtgärderna. Vi

efterlyser även tydligare riktlinjer för upprättande av verksamhetsområde för dagvatten.

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

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-01.

Förslag till beslut

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

godkänna remissvar angående Vattenmyndigheternas samråd 1 enlighet med tjänsteutlåtande

”Synpunkter över Viktiga vattenfrågor 1 Norra Östersjöns vattendistrikt”, daterat 2019- 10-01,

samt bilaga 2 ”Svarsformulär till samrådshandhngen, daterad 2019-10-01”.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen iVästmanlands län,

- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer
{ H6 Utdragsbestyrkande
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KS § I2:6 Dnr. KS zon/0:27

Åtgärdsvalsstudie väg 276 - handlingsplan

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna återrapporteringen av handlingsplan för åtgärdsvalsstudie för Väg 276.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt statusen för de åtgärder som föreslagits i

åtgärdsvalsstudie Väg 276 i en handlingsplan.

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

- Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2019-10-08.

Förslag till beslut

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

godkänna återrapporteringen av handlingsplan för åtgärdsvalsstudie för väg 276.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturerW __Utdragsbestyrkande
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KS § I2:7 Dnr. KS 20I8/02I5

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

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

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

Sammanfattning
I motion nr 14/2018 yrkas på att Kommunstyrelsen omedelbart kontaktar Trañkverket och
kräver att säkerheten på Väg 276 Vid Boda by och Bobackens ridskola stärks på de sätt som är

möjliga mnan en allvarlig olycka inträffar då ryttare och hästar måste passera över aktuell Väg.

Österåkers kommun har framställt en skrivelse till Trañkverket angående trafiksäkerheten på
Väg 276.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:7.

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01, § 7:12.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion
14/2018 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun i en skrivelse till

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

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

Propositionsordning

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

Ann-Christine Furustrands (S) och Rogerjohansson (RP) yrkande och fmner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.
'

Expedieras
- Tekniska nämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturew MFMtdragsbestyrkande
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KS § I2:8 Dnr. KS 20|8l0367

Svar på motion nr 2I/20I8 från Hans Hellberg (RP) - Bygg Södra

boulevarden nu!

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfulhnäktige besluta

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en detaljplan för Södra Boulevarden samt att

Samhällsbyggnadsförvaltningen även utreder en provisorisk lösning.

Sammanfattning
I en motion Väckti Kommunfullmäktige föreslår motionären att en mindre detaljplan för

Södra Boulevarden separeras från detaljplanearbetet med Västra kanalstaden och tidigareläggs

och att denna detaljplan genomförs omedelbart och att byggnationen av Södra boulevarden

startar och byggs snarast.

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

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-08.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-08-20, § 6:12.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget att anse motion nr 21/2018
besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen uppdragit åt

Samhällsbyggnadsförvalmingen att ta fram en detaljplan för Södra Boulevarden samt att

Samhällsbyggnadsförvaltningen även utreder en provisorisk lösning.

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

Propositionsordning

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

Ann-Christine Furustrands (S) och Roger johansson (RP) yrkande och fmner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras
- Tekniska nämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturew #07.. Utdragsbestyrkande
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KS § I2:9 Dnr. KS 20I9/0I36

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

- Säkra vägövergångar längs 276:an

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

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

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

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

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

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

fram kalkyl med hänvisning till att det är Trañkverkets Väg och därmed ansvar.

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

förklara Boda som tättbebyggt område.

Sammanfattning

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

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

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

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

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-01.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01, § 7:13.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande
'1. Motion nr 7/2019 anses besvarad i den del som avser att kommunen ska ta upp en dialog

om säkra Vägövergångar för oskyddade trañkanter vid Bobackens stall i Boda och Skånsta

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

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

lösning som fungerar bäst Vid Bobackens stall i Boda och Skånsta norra busshållplats samt ta

fram kalkyl med hänvisning till att det är Trañkverkets Väg och därmed ansvar.

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

förklara Boda som tättbebyggt område.
Forts.

justerandes signatureM_ W Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 12:9

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

Propositionsordning I

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

innebärande att motion nr 7/201.9 anses besvarad i den del som avser att kommunen ska ta

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

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

Propositionsordning 2

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M)
yrkande innebärande att motion nr 7/2019 avslås i den del som omfattar att kommunen ska

utreda Vilken typ av lösning som fungerar bäst vid Bobackens stall i Boda och Skånsta norra

busshållplats samt ta fram kalkyl med hänvisning till att det är Trañkverkets Väg och därmed
ansvar eller enligt Ann-Christines (S) yrkande att bifalla motionen och finner att

Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Propositionsordning 3

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

innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag återkomma med förslag till

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

Expedieras
- Tekniska nämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturW_ '9% Utdragsbestyrkande
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KS § I2:IO Dnr. KS 20|9/0068

KS 20 I 9/0073

KS 20I9/O I 03

Svar på medborgarförslag nr IO/20 I 9, I2/20I9 och I8/20I9 - Bifall

till Roslagspartiets motion nr 2I/20I8 ”Bygg Södra Boulevarden
nu!”

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslagen 10/2019 - ”Tillfartsväg till Österskär”, 12/2019 - ”Tillfartsväg till

Österskär” samt 18/2019 - ”Bifall till Roslagspartiets motion” läggs som bilaga till motion nr

21/2018 - Bygg Södra boulevarden nu! från Hans Hellberg (RP) och anses därmed besvarade.

Sammanfattning
I medborgarförslag 10/2019, 12/2019 och 18/2019 som inkom till Österåkers kommun i

februari/mars 2019 vill förslagsställarna bifalla motion nr 21/2018 - Bygg Södra boulevarden
nu! från Hans Hellberg (RP).

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

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01, § 7:14, § 7:16 och

§ 7:18. \

Förslag till beslut

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

10/2019 - ”Tillfartsväg till Österskär”, 12/2019 - ”Tillfartsväg till Österskär” samt 18/2019 -

”Bifall till Roslagspartiets motion” läggs som bilaga till motion nr 21/2018 - Bygg Södra
boulevarden nu! från Hans Hellberg (RP) och anses därmed besvarade.

Roger johansson (RP) biträder ordförandeförslaget.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förslagsställarna

- Tekniska nämnden
- Kommunkansliet

Justerandes“namram ml: Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20 I 9-I l-06

KS § I2:I I Dnr. KS 20|9IOO70

Svar på medborgarförslag nr I I/20 I 9 - Ny tillfartsväg till Österskär

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslag 11/2019 anses besvarat med hänvisning till att Samhällsbyggnads-

förvaltningen fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för s.k. Södra boulevarden.

Sammanfattning
I medborgarförslaget som inkom till Österåkers kommun den 1 mars 2019 föreslås att det

byggs en ny tillfart till Österskär söder om Sågvägen.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:11..

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01, § 7:15.

Förslag till beslut

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

11/2019 anses besvarat med hänvisning till att samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag
att ta fram en detaljplan för s.k. Södra boulevarden.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förslagsställaren

- Tekniska nämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signatureM H6?” Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen ZOI9-I I-06

KS § I2:I2 Dnr. KS zone/0077

Svar på medborgarförslag nr I3/20 I 9 - Tillfartsväg Österskär

Kommunstyrelsens beslut

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

förvaltningen fått i uppdrag att ta fram detaljplan för den s.k. Södra boulevarden.

Sammanfattning

I medborgarförslaget som inkom till Österåkers kommun den 11 mars 2019 föreslås att

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

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

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01, § 7:17.

Förslag till beslut

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

13/2019 anses besvarat med hänvisning till att Samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag
att ta fram detaljplan för den s.k. Södra boulevarden.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förslagsställaren

- Tekniska nämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signatureim We' Utdragsbestyrkande
-. \ _mukaan_



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20 | 9-] 1-06

KS § |2;|3 Dnr. KS 20|9/oo43

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 20 I 9

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2019 noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -61 971 tkr vilket motsvarar 98 °/o av

periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 1. 247 tkr varav 84 tkr återñnns inom
Samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Under perioden har 1 953 tkr redovisats som
investeringar. Kommunstyrelsen upprepar sin prognos från tidigare uppföljning i samband
med delårsbokslutet till en positiv budgetavvikelse om 600 tkr per sista december.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-10-21.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:3.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag

innebärande att kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning'per september 2019 noteras till

protokollet.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Ekonomiavdelningen
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet

usterandes si naturer ,K _ Kf_ Utdra sbes rkandeg åü H11/
g W



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20I9-I I-06

KS§ |2;|4 Dnr. KS 20|9/oo43

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 20l9

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktiges ekonomiská uppföljning per september 2019 noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -10 117 tkr Vilket motsvarar 103 %
av periodbudgeten. KF upprepar sin prognos från tidigare uppföljning i samband med
delårsbokslutet till ett en budgetavvikelse på -300 tkr per sista december.

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

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag

innebärande att kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2019 noteras till

protokollet.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Ekonomiavdelningen
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet

Justerandes signaturerw W Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20 I 9-I I-06

KS§ |2:|5 Dnr. KS 20|9/0043

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 20 I 9

Kommunstyrelsens beslut

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

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

löpande verksamhet.

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

4. Redaktionell ändring på sid 6 i tjänsteutlåtandet innebärande att siffran i ”Centrala poster

prognostiserar en positiv avvikelse om 24,5 Mkr jämfört med budget.” ska ersättas med
”Centrala poster prognostiserar en positiv avvikelse om 24,2 Mkr jämfört med budget.”

Sammanfattning
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska Kommunstyrelsens
förvaltning redovisa bokslutsprognos per 2019-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens
finansiella mål följs upp och avstämningar i förhållande till budget 2019 görs under året.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-10-31_.

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

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag

innebärande

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

2. Överlämnar Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2019 till

Kommunfullmäktige för kännedom enligt kommunens ekonomiska styrregler.

3. Bevilja bidragsutbetalning på 90 Tkr till Ungdomsjouren Bellis för att kunna bedriva

löpande verksamhet.

4. Bidraget för punkt 3 ñnansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2019.

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

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring på sid 6 i tjänsteutlåtandet innebärande att

siffran i ”Centrala poster prognostisemr en positiv avvikelse om 24,5 Mkr jämfört med
budget.” ska ersättas med ”Centrala poster prognostiserar en positiv avvikelse om 24,2 Mkr
jämfört med budget.”

Forts.

usterandes signaturer V .W Utdra sbest rkande
_..... är / g y



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-I I-06

Forts. KS § 12:15

Propositionsordning

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

Expedieras
- Ekonomiavdelningen
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet

Justerandes signaturerw /áL
1,_ Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20 I 9-I I-06

KS§ I2zl7 Dnr. K520I8/0I24

Svar på motion nr 5/20I8 från Björn Molin (RP) - Polisens

verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

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

kommunen.

2. Anse motion nr 5/2018 besvarad i den del som avser den fysiska lokaliseringen av en
uttyckningsenhet med att kommunen är behjälplig ätt ñnna lämplig mark och/ eller placering

om Polismyndigheten så önskar, men den typen av beslut faller mom Polismyndighetens
egen kompetens.

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att Kommunstyrelsen ska kräva
att en utryckningsenhet för polisen snarast skapas, belägen på den nya brandstationen.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 8:7.

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-10-01.

Deltar ej i beslutet

Roger johansson (RP) deltar ej ibeslutet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande
1. Anse motion nr 5/2018 besvarad 1 den del som åsyftar att en utryckningsenhet för polisen

skapas 1 Österåker 1 och med att kommunen fortlöpande, inom ramen för den kommunala
kompetensen, framför önskemål till Polismyndigheten om att en utryckningsenhet placeras 1

kommunen.
2. Anse motion nr 5/2018 besvarad i den del som avser den fysiska lokaliseringen av en
utryckningsenhet med att kommunen är behjälplig ätt finna lämplig mark och/ eller placering

om Polismyndigheten så önskar, men den typen av beslut faller inom Polismyndighetens
egen kompetens.

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

Forts.

Justerandes signaturermll,
/âZç

Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20|9-| I-06

Forts. KS § 12:17

Propositionsordning

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

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandessignaturm Hf Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20I9-l I-06

KS § I2:18 Dnr. KS 20I9/0097

. Svar på medborgarförslag nr I6/20 I 9 - Rösta ”ja”
till seniorkortet

som berättigar till obegränsat resande inom kommunen för alla

Kommunstyrelsens beslut

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

förutsättningarna som råder inom Stockholms län.

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

miljoner kronor.. .” ersätts med ”.
.. kostnad för kommunen på cirka 37 265 280 kronor. .

.”

Sammanfattning

I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2019-04-29, § 4221, föreslås fria bussresor

för seniora medborgare 70 år och äldre.

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

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-14.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-10-10.
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-09-25, § 9210.

- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-02.

Förslag till beslut

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

medborgarförslag nr 16/2019 med hänvisning till kostnaden och de tekniska_ förutsättningarna

som råder inom Stockholms län.

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring innebärande att ”.
. .kostnad för

kommunen på cirka 37 265 280 miljoner kronor. .

.” ersätts med ”.
.. kostnad för kommunen

på cirka 37 265 280 kronor. .
.”

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till beslutsförslaget samt yrkar på tillägg innebärande'

att inom ramen för linje 968 genomföra en utredning om hur linjen kan utvecklas i linje med
ambitionen i medborgarförslaget.

Propositionsordning

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

enligt Michaela Fletchcrs (M) yrkanden.

Expedieras
- Förslagsställaren

- Kommunkansliet

Justerandes signaturw'_
'

#Z'/ Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20 | 9-I 1-06 .

KS§ I2:I9 Dnr. KS 20I9/02II

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

opposition

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

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

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

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

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

utarbeta förslag till ”Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers

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

mandatperioden 2023-2026.

Sammanfattning

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

med ett kommunalt oppositionsråd i Österåker ska utredas.

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

V

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

- Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-10-07.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande

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

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

sedvänja ankommit på det största oppositionspartiet att inkomma med eventuella förslag om
nominering av oppositionsråd inför beslut i Kommunfullmäktige.
2. Uppdra till Kommunstyrelsen att genom Arvodesberedningen se över Villkor och
förutsättningar för oppositionsråd i samband med Arvodesberedningen arbete med att

utarbeta förslag till ”Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers

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

mandatperioden 2023-2026.
'

Forts .

Justerandes signaturerW Å'_/
Utdragsbestyrkande

år'



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20 I 9-l I-06

Österåker

Forts. KS § 12:19

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förslagsställaren

- Kommunkansliet

Justerandes signaturerwr
/ç/á-;áq

Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20l9-I l-06

KS § |2:20 Dnr. KS 20|9/0255

Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

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

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

Sammanfattning
Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun avseende

förtydligande regler för öppettider i pedagogisk omsorg innebärande att ändrade öppettider

ska aviseras 4 månader innan de träder i kraft.

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

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-10-10.
- Protokollsutdrag från Förskole- och grundskolenämndens sammanträde 2019-10-08, § 7:5.

- Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-30.

Förslag till beslut

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

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

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

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förskole- och grundskolenämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturerQ å? Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20|9-1 I-06

KS § 12:22 Dnr. KS 20I9/0032

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen

Sammanfattning ›

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt

redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet.

Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under
perioden 2019-09-26 - 2019-10-21.

- Minnesanteckningar Idrotts- och friluftsrådet 2019-02-19.
- Minnesanteckningar Barn- och ungdomsrådet 2019-09-17.
- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2019-10-01.
- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2019-10-01.
- Protokoll, Armada Kommunfastigheter AB, 2019-10-01.
- Protokoll, Österåkers Stadsnät AB, 2019-10-01.
- Protokoll, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2019-10-01.
- Protokoll, AB Åkers kanal, 2019-10-01.
- Protokoll, Sågra Fastighets AB, 2019-10-01.
- Protokoll, Armada Centrumfastigheter AB, 2019-10-01.
- Protokoll, Armada Projektfastigheter AB, 2019-10-01.
- Protokoll, Armada Stenhagen AB, 2019-10-01.
- Protokoll, Tunadotter AB, 2019-10-01.
- Protokoll, Armada Mellansjö AB, 2019-10-01.
- Protokoll, Armada Blåljusfastigheter AB, 2019-10-01.
- Minnesanteckningar Barn- och ungdomsrådet 2019-10-17.

Postlista vecka 39-42/2019

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signatureçw
A“ÃF_

Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20|9-I I-06

KS § |2:23 Dnr. KS 20I9/0009

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 2019-03-

04, § 3:4) Dessa 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 samt hos sekreteraren under sammanträdet.

Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar löpa fr.0.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.

Sammanställning av delegationsbeslut inom Produktionsförvaltningen under perioden 2019-

09-25 - 2019-10-09 beslutade av Tf. Produktionschef och Produktionsdirektören enligt

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

Sammanställning av delegationsbeslut inom Samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden

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

Expedieras
- Kommunkansliet
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Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 20I9-I I-06

KS § l2:24 Dnr. KS 20I9/0008

Övriga frågor

Ann-Christine Furustrand (S) anmäler följande frågor kring Helleborusskolan:

1. Det har kommit till vår kännedom att Österåker har tagit bort tilläggsbelopp för en del

elever och ändrat tilläggsbelopp för andra som går på Helleborusskolan. .

2. Stämmer dessa uppgifter P

3. Vad är orsaken till att tilläggsbeloppen för eleverna har ändrats, eller tagits bort?

4. Hur kan kommunen garantera att dessa elever ges anpassad undervisning P

5. Har fler elever på andra skolor, privata som kommunala nekats tilläggsbelopp på samma
sätt P

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

Svar: Frågorna kommer att besvaras vid Kommunstyrelsens sammanträde 20 november.

Roger Johansson (RP) anmäler följande frågor:

1. Helleborusskolan.

Svar: Frågor om Helleborusskolan kommer att besvaras vid Kommunstyrelsens sammanträde
'

20 november.

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

Expedieras
- Kommunkansliet
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Utdragsbestyrkande


