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Utses att justera, 
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Sekreterare 

()rd förande 

Justerande 

I.argen, Alcealuiset, Akersberga kl 17.00- 17.30 

Ordf. Michaela 1'letcher Sjöman (M), l:e vice ordf. Klisabeth Gunnars (l'P), 2:e vice 
ordf. Ann-Christine 1'urustrand (S), Johan Boström, (M), Kliza Roskowska-Oberg 
(M), Hampe Klein (M), Conny Söderström (M), Björn Pälhammar (C), Mikael 
Ottosson (KD), Rolf Granström (ÖP), Anas Abdullah (S), Marie linde (S) och 
Michael Solander (MP) 

Fredrik Pahlberg (l;P) och Hans Johansson (S) 

Christina I-unliammar (M), Kenneth Netterström (M) och Bo Kdlen (V) 

Staffan Kni|uist, tf. Kommundirektör, Peter l;reme, kanslichef, Katarina I.einar, 
ekonomichef, Ingela Gardner Sundström, kommunfullmäktiges ordförande, 
Margareta Olin, kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande och Fredrik Zethra:us, 
sekreterare 

Ann-Christine Furustrand (S) §§ 3:1 - 3:6 

l;redrik-y.éthraiu 

Michaela Fletchcr Sjöman (t\I) 

UÅV-AÅA r/j 
Ann-Christine l ;urustrand (S) 

§§ 3:1 - 3:6 

SS 3:1 - 3:6 

§§3:1 - 3:6 

BEVIS/ANSLAG 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-03-19 •• 2013-04-10 

()rgan Kommunstyrelsen 

Samman trädesdalum 2013 -03-18 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommimkansliet, Alceahuset, ()sierakers kommun 

1'nderskrift 

Fredrik '/.ethncus 
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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 "1 Ersättning för bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för 
personer med psykisk funktionsnedsättning" dukas pa sammanträdet. Ärendet blir 
nummer sex (6) pa 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. 

lusterandes sign I tdragsbestyrkando 
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KS § 3:2 

Val av justerare och information 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. 

usrerandes sign ^ T \  l tdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2013-03-18 4(9) 

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 
-1 ekonomienhetens tjänsteutlätande 2013-02-13. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-01-29, § 2:7. 

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

Socialdemokraterna deltar inte i besluter. 

Michael Solander (MP) deltar inte i beslutet. 

Propositionsordning 
Ordföranden fragar o m  Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchcr 
Sjömans (M) yrkande med Johan Boströms (M) biträdande och finner att sa är  
fallet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna bifogar förslag till budget för Kommunstyrelsen ar 2013 med 
redaktionella ändringar. 

Särskilt yt trande 
Yttrande fran socialdemokraterna 
1hänvisar till ritrt eget budgetförslag. där vi bar gjort en unn/in fordel ning av bland annat de 
extra anslagen till förman för tillsättande av en kommnnjurist, utökad turistbyrå centralt belägen 
aret r/mt, samt marknadsföring genom I 'isit Roslagen, utökat anslag till 1ntegrationsradet, 
utökade insatser för ökad hygsjiet och en konsumentradgivare. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

(usrerandes sign \ ( / A  .• , ' 1'tdragsbestyrkande 
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KS § 3:4 Dnr. KS 2013/0074-107 

Utdrag: akten, Skärgardsassistans 

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, K F  § 129, Regelverk och 
tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt (ÖFS 2009:9). 
Billigt 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) vrkar bifall till kanslienhetens beslutsförslag 
innebärande att bifalla ansökan o m  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 da den ej utgör en 
strategisk ledningsfunktion. 
Michaela Fletchcr Sjöman (M) lämnar två tilläggsyrkande som lvder 
1. Samhällsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att genomföra en inventering av 
den marina verksamheten i Österåkers kommun. 
2. Uppdra ät  Samhällsbyggnadsförvaltningen att, i samrad med ekonomienheten 
och Tillväxt- och Marknadsenheten, under våren/sommaren 2013 genomföra en 
upphandling av drift och underhäll av den marina verksamheten i Österåkers 
kommun. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar o m  Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag och finner att sa 
är fallet. 

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela 
Fletchcr Sjömans (M) vikande och finner att sa är fallet. 
Forts. 
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Forts. KS § 3:4 

Kommunstyrelsens beslut 

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

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen far i uppdrag att genomföra en inventering av 
den marina verksamheten i Österåkers kommun. 

3. 1,'ppdra ar Samhällsbyggnadsförvaltningen art, 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 frän den socialdemokratiska gruppen 
I 7 resenvmr oss mot beslutet da vi anser att underlaget är undermåligt och borde kompletteras 

med följande; l'lredn Joibälltmdet till kommunens bolag, pågående utredning om kommunens 
b/ygspr etc enligt svar pa tidigare lagd s-motion borde jun nits med, kommunens taxor inklusive 
regelverk for uthyrning av btygnpr etc, saknas och bör tas fram JÖrs/ag so/u antas i 
kommunfullmäktige. I )ä dessa underlag saknas kan vi inte ställa oss bakom förslaget att ga 
vida/v med en upphandling. 
Den socialdemokratiska gruppen 

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

Ersättaryttrande 
Bo 1 kilen lämnar ett ersättaryttrande 
Om (I ') hade haft en ordinarie ledamot hade (\ ) ställt sig bakom /ese/rationeu fran den 
socialdemokratiska gruppen. 
Bo Fldlen 
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KS §3:5 Dnr. KS 2013/ 

1'tdrag: 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, I .aglighetsprövning enligt Kommunallagen, 2013-01 -
28. 
- Ny  verksamhetsplan för SKL, 201.3-01-31. 
- Storstockholms Brandförsvar, Sammanträdesprotokoll, 2013-02-12. 
- L pphandling av skärgardstrafiken, Haninge kommun, 2013-02-13. 
- Cirkulär 13:6, SKL, Budgetförutsättningar för aren 2013 - 2016, 2013-02-14. 
- Sammanträdesprotokoll, Kultur- och utbildningsnämnden 2013-02-19. 
- 1'tdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-02-19, § 5, Revidering 
av arkivbeskrivning för Kultur- och utbildningsnämnden. 
- l/tdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-02-19, 5 6, Revidering 
av dokumenthantcringsplanen för Kultur- och utbildningsnämnden. 
- Gemensamt programpris inom gymnasieskolan - översyn av den gemensamma 
prislistan, KSL, 2013-02-20. 
- Förhandsbesked o m  AB Vårljus arsstämma, 2013-02-21. 
- Cirkulär 13:7, SKL, Feriejobb sommaren 2013, 2013-02-21. 
- Siffror och information fran Storstockholms brandförsvar, 2013-02-21. 
- SKL, 1 Europeiska veckan för lokal demokrati, 2013-03-04. 
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KS § 3:6 Dnr. KS 2013/55-049 

1'tdrag: akten, KF" 

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

Ärende 
Värd- och omsorgsnämnden har fatt i uppdrag av Kommunfullmäktige att planera 
för en ny bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med 
psykisk funktionsnedsättning pa l appans väg. I uppdraget ingår framtagande av 
förfragningsunderlag för driften och ersättningsmodell för insatsen. 

Det finns idag fem (5) lägenheter pa Täppans väg. Ytterligare tva 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 
- 1 Ekonomienhetens tjänsteutlatande daterad 2013-02-05, reviderad 2013-02-11. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 201.3-01-29, § 2:24. 

Yrkanden 
Michaela Fletchcr Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens besluts förslag, i det 
reviderade tjänsteutlatandet, 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 " o, 
pengnivaerna ska gälla fr.o.m. avtalsstart, ersättning till driftentreprenören utgär för 
sju (7) platser oavsett o m  platserna är belagda eller ej samt modellen ska utvärderas 
inför budget 2015 och eventuella tomma platser ska redovisas vid både 
delarsbokslut och årsbokslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden fragar o m  Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchcr 
Sjömans (M) yrkande och finner att sa är fallet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunful lmäktige besluta 

1. 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 (2013 ars ersättning). 

Forts. 
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Forts. KS § 3:6 

2. Momskompensationen till extern utforare beräknas med 3 " <>. 

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

4. 1 Ersättning till driftentreprenören utgår för sju (7) platser oavsett om platserna är 
belagda eller ej. 

5. Modellen ska utvärderas inför budget 2015. I Eventuella tomma platser ska 
redovisas vid bade delarsbokslut och årsbokslut. 
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