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Närvaro lista 

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. - Michael S. 

M Johan Boström X 

M Hampe Klein X 

S Mats Larsson X 

RP Roger Johansson X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

C Anne-Li Hilbert X 

KD Arne Ekstrand -
MP Michael Solander X 

Övriga närvarande Funktion 

Staffan Erlandsson Kommundirektör 

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Katarina Freme Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 

Mohammed Khoban Budget- och kvalitetschef 

Jessica Aoun Lokalförsörjningschef 

Krister Sernbo Tf. Strategisk planeringschef 

Kristina Eineborg Näringslivs- och utvecklingsdirektör 

Fredrik Zethraeus Kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande Justerandes signaturer 
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AU § 3 :1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Ärende som utgår 
Ärende 11 Kommunstyrelsens delegationsordning utgår. 

Nytt ärende 
Nytt ärende Återremitterat ärende — Överlämnande av ansvaretför drift av Solskiftets särskilda boende till 
extern utforare blir nummer 19 på dagordningen. 
Nytt ärende Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr. 1606-19 a vseende laglighetsprövning angående 
överklagande avseende beslut om Solskiftets särskilda boende för äldre blir nummer 20 på dagordningen. 
Nytt ärende Yttrande till Förvaltningsrätten i Uppsala, i mål nr 7957-18, angående laglighetsprövning 
enlig kommunallagen avseende beslut om inrättande av Val- och demokratinämnd i Österåkers kommun blir 
nummer 21 på dagordningen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 3:2 

Val av justerare och information 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet utser Mats Larsson (S) till justerare. Protokollet justeras senast måndagen den 
11 mars, klockan 11.00, kommunkansliet, Alceahuset. 

Sammanfattning 
Michaela Fletcher (M) föreslår Mats Larsson (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras 
senast måndagen den 11 mars, klockan 11.00, kommunkansliet, Alceahuset. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 3: 3 Dnr. KS 2019 /0043 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2019 

Arbetsutskottets beslut 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2019. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

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

Ärendet bereds vidare. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 3:4 Dnr. KS 2019/0043 

Kommunfullmäktige ekonomiska uppföljning per februari 2019 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ekonomiska uppföljning per februari 2019. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 3 :5 Dnr. KS 2019/0043 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2019 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2019. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 3:6 Dnr. KS 2019 /0075 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 3: 7 Dnr. KS 2019/0075 

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 3:8 Dnr. KS 2019/0075 

Österåkers kommuns verksamhetsberättelse 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Österåkers kommuns verksamhetsberättelse 2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-12-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 3:9 Dnr. KS 2019/0 027 

O 

Äterrapportering av uppdrag 38 (budget 2019) - Ersättningsnivåer 
för Ljusterö särskilda boende 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Ersättningsnivåer beaktas i budgetarbete då Ljusterö särskild boende kan invigas. 

2. Aterrapporteringen överlämnas vidare till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har gett Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram 
ersättningsnivåer för Ljusterö särskilt boende med 10 platser i samråd med Budget- och 
kvalitetsenhet. Socialförvaltningen i samråd med budget- och kvalitetsenheten har tagit fram 
ett förslag utifrån 10 platser. Förslaget är en ersättningsnivå på 2 316 kr per dygn och plats 
inkl. lokal och kapitalkostnader. Detta innebär 875 kr (varav 632 kr omsorg) högre än andra 
särskilda boende på fastlandet. Okade kostnader för 10 platser och år blir 3 193 tkr jämfört 
med fastlandet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudå tände daterat 2019-02-13. 
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-01-22, § 1:8. 
- Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2019-01-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Ersättningsnivåer beaktas i b udgetarbete då Ljusterö särskild boende kan invigas. 
2. Aterrapporteringen överlämnas vidare till Kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) y rkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer^ Utdragsbestyrkande 
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AU § 3:10 Dnr. KS 2019/0042 

Revidering av samtliga nämnders reglementen 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Österåker fattade 2018-12-10, KF § 9:7, beslut om antagande av 
Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt för Överförmyndare i 
Österåkers kommun. 
Sedan beslutet fattades har det framkommit behov av förtydliganden av ansvarsfördelningen 
mellan Kommunstyrelsen, den nybildade Tekniska nämnden samt Byggnadsnämnden, vilket 
framför allt berör vissa samhällsbyggnadsfrågor. 
Revideringarna omfattar även villkoren för icke tjänstgörande ersättares rätt att vid 
nämndsammanträden få särskilt yttrande antecknat till protokollet. 
Reglementet för Överförmyndaren berörs inte i något avseende och omfattas därför inte av 
detta förslag till revideringar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlätande daterat 2019-02-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar a tt ärendet bereds vidare. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande o ch 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 3: 1 I Dnr. KS 2018/0383 

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda i Österåkers kommun 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Österåkers 
kommun, (OPF-KL18), att gälla för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 
eller som tillträder vid valet 2018 och som inte tidigare omfattas av Pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda (PBF) eller Pensionsreglemente för förtroendevalda i kommuner och 
landsting (PRF-KL), i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 
2018-12-21. 

2. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Österåkers kommun 
(OPF-KL18) ska gälla från och med 2019-01-01. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med förslag till beslut angående 
kompensation för framtida pensionsbortfall. 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har 2018-09-14 antagit förslag till reviderade 
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18)., vilket 
ersätter det tidigare antagna OPF-KL 14. 
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som 
tillträdde vid valet 2018 och som inte tidigare omfattats av de äldre Pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda (PBF) eller Pensionsreglemente för förtroendevalda i kommuner och 
landsting (PRF-KL) i kommunen. 
För de förtroendevalda som lämnat sina pensionsgrundande uppdrag före 2014-12-31 gäller 
fortsatt PBF eller PRF-KL att galla. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-12-21. 

A 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag 
innebärande 
1. Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Österåkers 
kommun, (OPF-KL18), att gälla för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 
eller som tillträder vid valet 2018 och som inte tidigare omfattas av Pensionsbestämmelser för 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 3:11 

förtroendevalda (PBF) eller Pensionsreglemente för förtroendevalda i kommuner och 
landsting (PRF-KL), i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 
2018-12-21. 
2. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Österåkers kommun 
(OPF-KL18) ska gälla från o ch med 2019-01-01. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebära nde att uppdra till Kommunstyrelsens 
förvaltning att återkomma med förslag till beslut angående kompensation för framtida 
pensionsbortfall. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden oc h 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Personalenheten 
- Löneenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 3:1 2 Dnr. KS 2019/ 

Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets 
AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod 
med mera 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal 
styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod med mera. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

Expedieras 
- Armada Fastighets AB 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 3:13 Dnr. KS 2019/0050 

Lokal beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Uppdra till Österåkers kommuns ombud att vid AB Vårljus (556485-4791) stämma rösta för 
att bolaget avvecklas, i enlighet med förvaltningens tjänsteudåtande 2019-02-18. 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av den förändrade statliga flyktingpolitiken har förutsättningarna för AB 
Vårljus samlade verksamhet förändrats. De tidigare genomförda ägardialogerna, med de 13 
ägarkommunerna, har resulterat i bolagets eget förslag om att avveckla bolaget. För a tt detta 
ska kunna uppnås krävs att ägarkommunernas respektive kommunfullmäktige fattar 
likalydande beslut om avveckling samt uppdrar åt sina ombudsmän att röst för detta vid 
bolagets stämma 2019-05-08 röstar för att AB Vårljus avvecklas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till Kommunst yrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att uppdra till Österåkers kommuns ombud att vid AB Vårljus (556485-479 1) stämma rösta 
för att bolaget avvecklas, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-02-18.. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 3:1 4 Dnr. KS 2018/0030 

Svar på motion nr 2/2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 2/2018 besvarad med hänvisning till att en ny bouleyta planeras in omhus 
inom ramarna för projekteringen av ny multihall. 

Sammanfattning 
I en modon väckt i Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 1:13, föreslås att Österåkers kommun 
skyndsamt utreder frågan och därefter anlägger en boulehall. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförande förslag daterat 2019-02-19. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförande förslaget innebärande att anse motion nr 
2/2018 besvarad med hänvisning till att en ny bouleyta planeras inomhus inom ramarna för 
projekteringen av ny multihall. 

Mats Larsson (S) yrkar bifall till motion en med hänvisning till att boulehallens tänkta placering 
i Multihallen innebär att den hamnar långt frän centrum. 

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

Expedieras 
- Kultur- och fritidsnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 3 :15 Dnr. KS 2018/0159 

Svar på motion nr 9/2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson 
Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna motioner 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anse motionen besvarad i delen som avser väckta motioner med hänvisning dels till att 
motioner som ej bifallits ej heller ska verkställas och därför inte ingår i kommunens 
årsredovisning, dels till att Kommunfullmäktige två gånger per år behandlar en redovisning 
av samtliga motioner som är väckta men ännu inte är färdigberedda. 

2. Anse motionen besvarad i delen som avser bifallna motioner med hänvisning till att 
kommunens årsredovisning genom förvaltningsberättelsen speglar resultatet av de motioner 
som bifallits samt att gällande bestämmelser i Kommunallagen ålägger berörd nämnd och 
förvaltning att verkställa Kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanfattning 
Marie Ende (S), Rosita Ol sson Palmberg (S) och Margarita Olin (S) föreslår i mo tion nr 
9/2018 dels att samtliga lagda motioner ska redovisas i kommunens årsberättelse och dels att 
de motioner som är bifallna ska följas upp tills de är genomförda. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletcher s (M) ordförandeförslag daterat 2019-02-19. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordföra ndeförslaget innebärande 
1. Anse motionen besvarad i delen som avser väckta motioner med hänvisning dels till att 
motioner som ej bifallits ej heller ska verkställas och därför inte ingår i kommunens 
årsredovisning, dels till att Kommunfullmäktige två gånger per år behandlar en redovisning 
av samtliga mot ioner som är väckta men ännu inte är färdigberedda. 
2. Anse motionen besvarad i delen som avser bifallna motioner med hänvisning till att 
kommunens årsredovisning genom förvaltningsberättelsen speglar resultatet av de motioner 
som bifallits samt att gällande bestämmelser i Kommunallagen ålägger berörd nämnd och 
förvaltning att verkställa Kommunfullmäktiges beslut. 

Mats Larsson (S) yrkar bifall till moti onen. 

Michael Sohlander (MP) yrkar bifall till beslutssats två. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 
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Forts. AU § 3:15 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med beslutssats 1 innebärande att 
anse motionen besvarad i delen som avser väckta motioner med hänvisning dels till att 
motioner som ej bifallits ej heller ska verkställas och därför inte ingår i kommunens 
årsredovisning, dels till att Kom munfullmäktige två gånger per år behan dlar en redovisning 
av samtliga motioner som är väckta men ännu inte är färdigberedda och finner att så är fallet. 

Ordföranden frågar därefter om arbetsutskottet beslutar i enlighet med beslutssats 2 
innebärande att anse motionen besvarad i delen som avser bifallna motioner med hänvisning 
till att kommunens årsredovisning genom förvaltningsberättelsen speglar resultatet av de 
motioner som bifallits samt att gällande bestämmelser i Kommunallagen ålägger berörd 
nämnd och förvaltning att verkställa Kommunfullmäktiges beslut och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 

AU § 3:1 6 Dnr. KS 2018/0040 

Svar på medborgarförslag nr 5/2018 - Allmänpolitisk debatt 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslag nr 5/2018 besvarat med hänvisning till den debatt och de 
sammankomster som ägt rum mellan partierna under valåret 2018 samt till bestämmelse i 
Kommunfullmäktiges arbetsordning innebärande att frågan om allmänpolitisk debatt ska 
hållas eller ej, ska avhandlas av Kommunfullmäktiges gruppledare vid årets första 
gruppledarmö te. 

Sammanfattning 
I e tt medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2018-01-30 föreslås att Österåkers 
kommunfullmäktige ska anordna en allmänpolitisk debatt. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförande förslag daterat 2019-02-19. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag nr 5/2018 besvarat med hänvisning till den debatt och de sammankomster 
som ägt rum mellan partierna under valåret 2018 samt till bestämmelse i Kommunfullmäktiges 
arbetsordning innebärande att frågan om allmänpolitisk debatt ska hållas eller ej, ska avhandlas 
av Kommunfullmäktiges gruppledare vid årets första gruppledarmöte. 

Mats Larsson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Mats Larssons (S) y rkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela 
Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 

AU § 3:1 7 Dnr. KS 2019/0040 

Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2019 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna riktlinjerna för tillgänglighetsbidrag 2019 i enlighet med bilaga 1. 

2. Anslaget avses delas lika mellan tillgänglighets- och miljöbidraget (250 000 kr för respektive 
bidrag), men med flexibilitet att omfördelning kan ske mellan bidragsp osterna. 

Sammanfattning 
I bud geten för 2019 avsattes 500 000 kr för tillgänglighets- och miljöbidrag till föreningar och 
organisationer. Riktlinjerna har reviderats och anpassats utifrån nuvarande avsatta medel samt 
med erfarenhet av tidigare beviljade bi dragsansökningar. 
Syftet med bidraget är att stötta föreningar och organisationer som vill genomföra aktiviteter 
eller andra satsningar för att uppmuntra och bidra en mer tillgänglighetsanpassad kommun 
som är till för alla oav sett funktionshinder. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-01-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommu nstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Godkänna riktlinjerna för tillgänglighetsbidrag 2019 i enlighet med bilaga 1. 
2. Anslaget avses delas lika mellan tillgänglighets- och miljöbidraget (250 000 kr för respektive 
bidrag), men med flexibilitet att omfördelning kan ske mellan bidragsposterna. 

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

Expedieras 
- Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 

AU § 3:1 8 Dnr. KS 2019/0061 

Förfrågningsunderlag nybyggnation Österåkers Multihall 

Arbetsutskottets beslut 

1. Godkänna förfrågningsunderlag för Österåkers Multihall, 

2. Kommundirektören får i uppdrag att bilda en styrgrupp bestående av Kommundirektör, 
Budget- och kvalitetschef, Samhällsbyggnadschef, Lokalförsörjningschef samt VD på Armada 
Kommunfastigheter AB, med uppdrag att ge projektet övergripande förutsättningar under 
respektive fas, 

3. Styrgruppen godkänner och avropar respektive fas i upphandlingen. 

Sammanfattning 
Godkännande av förfrågningsunderlag för nybyggnation Österåkers Multihall inför 
upphandling. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Godkänna förfrågningsunderlag för Österåkers Multihall. 
2. Kommundirektören får i uppdrag att bilda en styrgrupp bestående av Kommundirektör, 
Budget- och kvalitetschef, Samhällsbyggnadschef, Lokalförsörjningschef samt VD på Armada 
Kommunfastigheter AB, med uppdrag att ge projektet övergripande förutsättningar under 
respektive fas. 
3. Styrgruppen godkänner och avropar respektive fas i upphandlingen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) y rkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Armada Kommunfastigheter AB 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kultur och Fritids förvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 

AU § 3:1 9 Dnr. KS 2019/0054 

u • • 

Återremitterat ärende - Överlämnande av ansvaret för drift av 
Solskiftets särskilda boende till extern utförare 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Återremitterat ärende — Överlämnande av ansvaret för drift av Solskiftets särskilda boende till 
extern utförare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 

AU § 3: 20 Dnr. KS 2019/ 

Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 1606-19 avseende 
laglighetsprövning angående överklagande avseende beslut om 
Solskiftets särskilda boende för äldre 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr. 1606-19 avseende laglighetsprövning angående 
överklagande avseende beslut om Solskiftets särskilda boende för äldre. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

Expedieras 
- Förvaltningsrätten i Stockholm 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 

AU § 3:21 Dnr. KS 2018/ 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Uppsala, i mål nr 7957-18, 
angående laglighetsprövning enlig kommunallagen avseende beslut 
om inrättande av Val- och demokratinämnd i Österåkers kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Yttrande till Förvaltningsrätten i Uppsala, i mål nr 7957-18, angående laglighetsprövning enlig 
kommunallagen avseende beslut om inrättande av Val- och demokratinämnd i Österåkers 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

Expedieras 
- Förvaltningsrätten i Uppsala 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


