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KS § 3:1 

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor 

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

Ärende som tillkommer 
Ärende "Ersättning för bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för 
personer med psykisk funktionsnedsättning" dukas på sammanträdet. Ärendet blir 
nummer sex (6) pä dagordningen. 

Ärende som dras ur 
Punkten "Övriga frågor" dras ur dagordningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt utsänd kallelse med tillkommande ärende samt 
ärende som dras ur. 

Justerandes sign PfCf " tdragsbestyrkande 
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KS § 3:2 

Val av justerare och information 

Ärende 
Ann-Christine Furustrand (S) föreslås till justerare. Protokollet föreslås justeras i 
omedelbar anslutning till sammanträdet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. 

[usterandes Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:3 Dnr. KS 2013/77-041 

Utdrag: akten 

Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2013 

Ärende 
Kommunstyrelsen budget för 2013 har upprättats utifrån direktiv och anvisningar 
för budget samt Kommunfullmäktiges beslut om ram. 

Tidigare beredning 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande 2013-02-13. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-01-29, § 2:7. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens besluts förslag 
innebärande att godkänna bifogat förslag till budget för Kommunstyrelsen år 2013. 
Johan Boström (M) biträder Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande med ett tillägg 
om redaktionella förändringar. 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 

Michael Solander (MP) deltar inte i beslutet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjömans (M) yrkande med Johan Boströms (M) biträdande och finner att så är 
fallet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna bifogat förslag till budget för Kommunstyrelsen år 2013 med 
redaktionella ändringar. 

Särskilt yttrande 
Yttrande från socialdemokraterna 
Vi hänvisar till vårt eget budgetförslag, där vi har gjort en annan fördelning av bland annat de 
extra anslagen till för/Han för tillsättande av en kommunjurist, utökad turistbyrå centralt belägen 
året runt, samt marknads fö ring ge nom 1 /isit Ko slagen, utökat anslag till Integrationsrådet, 
utökade insatser för ökad trygghet och en konsumentrådgivare. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Justcrandes sign ftCj-£ Utdragsbestyrkande 
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KS § 3:4 Dnr. KS 2013/0074-107 

Utdrag: akten, Skärgårdsassistans 

Ansökan o m  utmaning av kommunens verksamhet 
avseende båtplatser, sluss samt bryggor i kommunens ägo 

Ärende 
Till Österåkers kommun har 2013-02-11 inkommit en ansökan om utmaning av 
kommunens verksamhet avseende båtplatser, sluss samt bryggor i kommunens ägo. 

Kommunfullmäktige fastställde 2009-09-28, KF § 129, Regelverk och 
tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt (ÖFS 2009:9). 
Enligt gällande regelverk ska en utmaning utmynna i ett ärende till aktuell nämnd, i 
detta fall Kommunstyrelsen, som har att avgöra huruvida utmaningen ska tillstyrkas 
eller ej. 
I handläggningen av ärendet ska även beaktas de antagna regler som finns i 
Riktlinjer för konkurrensprövning (ÖFS 2004:15) i form av fackliga förhandlingar, 
konsekvensanalys i form av marknadsanalys och riskanalys. 

Tidigare beredning 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterad 2013-02-12. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till kanslienhetens beslutsförslag 
innebärande att bifalla ansökan om utmaning av kommunens verksamhet avseende 
båtplatser, sluss samt bryggor i kommunens ägo, med hänvisning till gällande 
Regelverk och tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt (ÖFS 2009:9) samt på 
grundval att den aktuella verksamheten är möjlig att utmana då den ej utgör en 
strategisk ledningsfunktion. 
Michaela Fletcher Sjöman (M) lämnar två tilläggsyrkande som lyder 
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en inventering av 
den marina verksamheten i Österåkers kommun. 
2. Uppdra åt Samhällsbyggnads förvaltningen att, i samråd med ekonomienheten 
och Tillväxt- och Marknadsenheten, under våren/sommaren 2013 genomföra en 
upphandling av drift och underhåll av den marina verksamheten i Österåkers 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på återremiss på grund av bristande underlag. 
Michael Solander (MP) yrkar på återremiss. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag och finner att så 
är fallet. 

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela 
Fletcher Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet. 
Forts. 

kommun. 

lusterandes sign U tdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 3:4 

Kommunstyre lsens  beslut 

1. Bifalla ansökan om utmaning av kommunens verksamhet avseende båtplatser, 
sluss samt bryggor i kommunens ägo, med hänvisning till gällande Regelverk och 
tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt (ÖFS 2009:9) samt på grundval att den 
aktuella verksamheten är möjlig att utmana då den ej utgör en strategisk 
ledningsfunktion. 

2. Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att genomföra en inventering av 
den marina verksamheten i Österåkers kommun. 

3. Uppdra åt Samhällsbyggnads förvaltningen att, i samråd med ekonomienheten 
och Tillväxt- och Marknadsenheten, under våren/sommaren 2013 genomföra en 
upphandling av drift och underhäll av den marina verksamheten i Österåkers 
kommun. 

Reservation 
Reservation från den socialdemokratiska gruppen 
V i  reserverar oss mot beslutet då vi anser att underlaget är undermåligt och borde kompletteras 
medföljande; Utreda förhållandet till kommunens bolag, pågående utredning om kommunens 
bryggor etc enligt svar på tidigare lagd s-motion borde funnits med, kommunens taxor inklusive 
regelverk för uthyrning av bryggor etc, saknas och bör tas fram förslag som antas i 
kommunfullmäktige. Då dessa underlag saknas kan vi inte ställa oss bakom förslaget att gå 
vidare med en upphandling. 
Den socialdemokratiska gruppen 

Michael Solander (MP) ställer sig bakom reservationen från den socialdemokratiska 
gruppen. 

Ersättaryttrande 
Bo Edlén lämnar ett ersättaryttrande 
Om (V) hade haft en ordinarie ledamot hade (V) ställt sig bakom reservationen från den 
socialdemokratiska gruppen. 
Bo Fldlén 

Justcrandes sign ^ ^ KJ ( L tdragsbestyrkandc 
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KS § 3:5 Dnr. KS 2013/ 

Utdrag: akten, 

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 2013-02-06 - 2013-03-07. 

- Storstockholms Brandförsvar, Sammanträdesprotokoll, 2013-01-22. 
- Kammarrätten i Stockholm, Laglighetsprövning enligt Kommunallagen, 2013-01-

- Ny verksamhetsplan för SKL, 2013-01-31. 
- Storstockholms Brandförsvar, Sammanträdesprotokoll, 2013-02-12. 
- Upphandling av skärgårds trafiken, Haninge kommun, 2013-02-13. 
- Cirkulär 13:6, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2013 - 2016, 2013-02-14. 
- Sammanträdesprotokoll, Kultur- och utbildningsnämnden 2013-02-19. 
- Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-02-19, § 5, Revidering 
av arkivbeskrivning för Kultur- och utbildningsnämnden. 
- Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-02-19, § 6, Revidering 
av dokumenthanteringsplanen för Kultur- och utbildningsnämnden. 
- Gemensamt programpris inom gymnasieskolan - översyn av den gemensamma 
prislistan, KSL, 2013-02-20. 
- Förhandsbesked om AB Vårljus årsstämma, 2013-02-21. 
- Cirkulär 13:7, SKL, Feriejobb sommaren 2013, 2013-02-21. 
- Siffror och information från Storstockholms brandförsvar, 2013-02-21. 
- SKL, Europeiska veckan för lokal demokrati, 2013-03-04. 

28. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-03-18 8(9) 
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Utdrag: akten, KF 

Ersättning för bostad med särskild service enligt 
socialtjänstlagen för personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Ärende 
Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att planera 
för en ny bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med 
psykisk funktionsnedsättning på Täppans väg. I uppdraget ingår framtagande av 
förfrågningsunderlag för driften och ersättningsmodell för insatsen. 

Det finns idag fem (5) lägenheter på Täppans väg. Ytterligare två lägenheter behövs 
enligt Socialförvaltningens bedömning. Detta gör också att snittdygnsersättningen 
för omsorg sjunker något. Beställning av till- och ombyggnaden har gjorts enligt 
Kommunstyrelsens beslut. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2013-02-18, § 2:11 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterad 2013-02-05, reviderad 2013-02-11. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-01-29, § 2:24. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag, i det 
reviderade tjänsteutlåtandet, innebärande att pengen för insatsen bostad med 
särskild service för vuxna enligt socialtjänstlagen (SoL) ska vara 1 682 kr exkl. 
momskompensation per dygn och person för personer med psykisk 
funktionsnedsättning, momskompensationen till extern utförare beräknas med 3 %, 
pengnivåerna ska gälla fr.o.m. avtalsstart, ersättning till driftentreprenören utgår för 
sju (7) platser oavsett om platserna är belagda eller ej samt modellen ska utvärderas 
inför budget 2015 och eventuella tomma platser ska redovisas vid både 
delårsbokslut och årsbokslut. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Pengen för insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt socialtjänstlagen 
(SoL) ska vara 1 682 la- exkl. momskompensation per dygn och person för personer 
med psykisk funktionsnedsättning (2013 års ersättning). 

Forts. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 3:6 

2. Momskompensationen till extern utförare beräknas med 3 %. 

3. Pengnivåerna ska gälla fr.o.m. avtalsstart. 

4. Ersättning till driftentreprenören utgår för sju (7) platser oavsett om platserna är 
belagda eller ej. 

5. Modellen ska utvärderas inför budget 2015. Eventuella tomma platser ska 
redovisas vid både delårsbokslut och årsbokslut. 

Justerandes sign Itdragsbestyrkande 


