
fjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansiiet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2019-03-12 
Dnr KS 2019/0017 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 1606 -19, angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende Kommunstyrelsens 
beslut 2019-01-07, i ärendet KS § 1: 21 Österåkers kommuns 
ekonomiska uppföljning per november 2018 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun fattade 2019-01-07 beslut om att 
"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." 
Kommunstyrelsens beslut, beslutspunkt 2, i ovan nämnda ärende (Dnr. KS 2018/0067) har därefter 
överklagats till Förvaltningsrätten i Stockholm, som efter beviljande av anstånd förelagt kommunen 
att inkomma med yttrande, senast 2019-03-18. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 1606 -19, överlämna yttrande i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilaga 1, daterat 2019-03-12, innebärande att Österåkers 
kommun bestrider överklagande och yrkar, i första hand att Förvaltningsrätten avvisar 
överklagandet, i andra hand att överklagandet avslås, 

2. Omedelbart justera protokollet avseende beslut om yttrande till Förvaltningsrätt en i Stockholm, i 
mål nr 1606-19, angående laglighetsprövning enligt Kommunallagen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun fattade 2019-01-07 beslut om att 
"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." 
Kommunstyrelsens beslut, beslutspunkt 2, i ovan nämnda ärende har därefter överklagats till 
Förvaltningsrätten i Stockholm, som efter beviljande av anstånd, har förelagt kommunen att 
inkomma med yttrande senast 2019-03-18. 

I överkl agandet till Förvaltningsrätten yrkar klaganden dels att domstolen prövar lagligheten i 
beslutet i ärende (Dnr. KS 2018/0067), särskilt med avseende på beslutssats 2, dels om inhibition. 
Förvaltningsrätten har genom beslut 2019-01-24 meddelat avslag på begäran om in hibition 
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Förvaltningens slutsatser 
Genom det överklagade beslutet har Kommunstyrelsen fattat beslut om ett viktigt uppdrag till 
kommundirektören, med syftet att på sikt komma till rätta med avvikelser, dvs. som en åtgärd för att 
efterleva Kommunallagens (KL) krav på god ekonomisk hushållning samt en budget i balans. 
Genom beslutet har Kommunstyrelsen även iakttagit sin uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsens beslut grundas även på den omständigheten att Kommunfullmäktige 
2018 11-19, KF § 8:5, fattade beslut om "Ny politisk organisation för Österåkers kommun för 
mandatperioden 2019 — 2022" samt 2018-12-10, KF § 9:7, fattade beslut om Reglementen för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder...", vilket innebär att Kommunstyrelsen sedan 2019-01-01 
har ansvaret för all produktion, d.v.s. all verksamhet som bedrivs i egen regi, däribland Solskiftets 
särskilda boende för äldre. Nämnda beslut innebär även att den tidigare nämnden -
Produktionsstyrelsen — som haft ansvaret för produktionen upphörde att existera per 2018-12-31. 
Kommunstyrelsen har därmed ett ansvar för att fatta beslut rörande produktionen, vilket bl. a. 
innefattar eventuella beslut om nödvändiga åtgärder, såsom uppdrag till kommundirektören, med 
syftet att på sikt komma till rätta med avvikelser. 

Kommunstyrelsens beslut är inte slutligt utan av förberedande art. Beslutet ligger alltså till grund för 
senare fattade beslut av såväl Kommunstyrelsen som Kommunfullmäktige (bilaga XX). Det 
överklagade beslutet omfattas därmed av KL:s bestämmelser om undantag för vad som anses vara 
överklagbart (KL 13 kap. 2 §) och därför yrkas i första hand på att överklagandet ska avvisas på denna 
grund. 

Skulle Förvaltningsrätten göra en annan bedömning än kommunens förstahandsyrkande, yrkas i 
andra hand att överklagandet avslås med hänvisning till att såväl Kommunstyrelsen som 
Kommunfullmäktige har fattat ytterligare beslut under prövningsprocessens gång, i ärendet rörande 
Solskiftets särskilda boende för äldre, i enlighet med KL 10 kap. 1 §, d.v.s. fullmäktige får besluta att 
skötseln av en kommunal angelägenhet (lär. Solskiftes särskilda boende) överlämnas till en juridisk 
person eller en enskild individ. 
Det av Klaganden påstådda felet föreligger således ej, det påstådda felet har i varje fall förlorat sin 
betydelse till följd av senare inträffade förhållanden och ska på denna grund inte upphävas av 
Förvaltningsrätten (13 kap. 9 §). 

Då Kommunstyrelsens beslut inte strider mot Kommunallagen eller annan lagstiftning tillstyrker 
förvaltningen tjänsteutlåtandets förslag till beslut om yttrande. 

.taffajrErlandsson 

Bilaga 
Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockh 

Kommundirektör 

Expedieras 
- Förvaltningsrätten Stockholm 
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Bilaga 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i m ål 1606- 19 

Med anledning av att Ann-Christine Furustrand (Klaganden) har överklagat Kommunstyrelsen i 
Österåkers kommuns beslut 2019-01-07, i ärendet Dnr. KS 2018/0067, KS § 1:21 Österåkers 
kommuns ekonomiska uppföljning per november 2018, och då särskilt beslutssats två 
"Kommundirektören får i uppdrag att genomföra alternativ driftsform för Solskiftets särskilda 
boende i samråd med berörda förvaltningar" får Österåkers kommun (Kommunen) lämna följande 
yttrande. 

Kommunen bestrider överklagandet och yrkar 

i första hand att överklagandet avvisas med hänvisning till att Kommunstyrelsens beslut inte 
är slutligt utan av förberedande art, ett beslut som alltså ligger till grund för senare fattade 
beslut av såväl Kommunstyrelsen som Kommunfullmäktige (Bilaga 1 - 4). Det överklagade 
beslutet omfattas därmed av Kommunallagens (KL) bestämmelser om undantag för vad som 
anses vara överklagbart (KL 13 kap. 2 §), 

i andra hand yrkas att överklagandet avslås med hänvisning till att såväl Kommunstyrelsen 
som Kommunfullmäktige under prövningsprocessens gång, har fattat ytterligare beslut i 
ärendet rörande Solskiftets särskilda boende för äldre, i enlighet med KL 10 kap. 1 §, d.v.s. 
fullmäktige får besluta att skötseln av en kommunal angelägenhet överlämnas till en juridisk 
person eller en enskild individ (Bilaga 1-4). Det av Klaganden påstådda felet föreligger 
således ej, det påstådda felet har i varje fall förlorat sin betydelse till följd av senare inträffade 
förhållanden och beslutet ska på denna grund inte upphävas av Förvaltningsrätten (KL 13 

Vid laglighetsprövning enligt KL skall domstolen endast bedöma det överklagade beslutets laglighet 
och inte dess sakliga innehåll eller lämplighet. Enligt KL 13 kap. 8 § skall följaktligen ett kommunalt 
beslut upphävas endast om: 

1. det inte har tillkommit i laga ordning, 
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, 
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 
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4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 

2.2 Bakgrund 

Utifrån KL:s krav (KL 6 kap. 1 §) leder och samordnar Österåkers kommuns Kommunstyrelse 
kommunens angelägenheter och har uppsikt över samtliga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen 
kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder, som den anser bör vidtas. 

Kommunstyrelsen ska (KL 6 kap. 11 §, st. 1) följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning samt (KL 6 kap. 13 §, p 2) ha hand om den ekonomiska 
förvaltningen. 

Som ett led i K ommunstyrelsens övergripande ledning och samordning samt med iakttagande av 
uppsiktsplikten fattar Kommunstyrelsen regelmässigt beslut i ärenden gällande månadsuppföljningar. 

2.3 Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har, med hänvisning till vad som ovan framgår, 2019-01-07 behandlat ärende 
Dnr. KS 2018/0067, KS § 1:21 Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2018, 
vilket bl a omfattade behandling och beslut i beslutssats 2 om ett uppdrag, nämligen följande: 
"Kommundirektören får i uppdrag att genomföra alternativ driftsform för Solskiftets särskilda 
boende i samråd med berörda förvaltningar" 

Nämnda beslut ligger inom ramen för Kommunens sedvanliga ekonomiska uppföljning, i detta fall 
månadsuppföljning, och det står Kommunstyrelsen fritt att i samband med behandling av ett sådant 
ärende även besluta om eventuella åtgärder, för att t. ex. komma till rätta med avvikelser. Beslutet får 
med andra ord anses vila på rättsliga grunder, i enlighet med KL:s bestämmelser om det särskilda 
ansvar, som åvilar Kommunstyrelsen, när det gäller uppsiktsplikt samt övergripande ansvar avseende 
ledning, styrning och ekonomi. 

2.4 Överklagandet 

Klaganden yrkar i huvudsak följande: 

att Förvaltningsrätten prövar lagligheten i beslut i ärende Dnr. KS 2018/0067, KS § 1:21 Österåkers 
kommuns ekonomiska uppföljning per november 2018 och anför vidare — "om det är förenligt med 
Kommunallagen att lägga in helt andra och därdll principiella beslut i en ekonomisk rapport" samt 
om det är "förenligt med beslutsfattande inom kommunallagen utan något som helst underlag? 
Beslutet borde gått vidare för avgörande i Österåkers kommunfullmäktige". 

Som grunder för överklagandet anför Klaganden i huvudsak följande: 
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1. Det saknas anledning att tro att det överklagade beslutet i ärendet om ekonomisk 
uppföljning "skall innehålla något annat än just en ekonomisk uppföljning i enlighet med 
rubriken", 

2. Det överklagade beslutet i ärendet om ekonomisk uppföljning, under den föregående 
beredningen har beretts vidare, d.v.s. "att det bereds vidare innebär att det inte finns några 
medföljande handlingar men att ärendet kommer upp i kommunstyrelsen", 

3. Ytterligare beslutssats har tillkommit i ärendet om ekonomisk uppföljning samt att 
"rubriksättning och de beslutsförslag korrelerar inte" samt en rad synpunkter gällande 
lämplighet och sakinnehåll i ärendet, 

4. Beslutssats 2 i det överklagade beslutet gällande ärendet om ekonomisk uppföljning kan inte 
betraktas som berett, 

5. Att byte av huvudmannaskap för det enda kvarvarande kommunalt drivna särskilda boendet 
borde vara föremål för beslut i Österåkers kommunfullmäktige, 

6. Den muntliga information som gavs i samband med Kommunstyrelsens behandling av det 
överklagade beslutet i ärendet om ekonomisk uppföljning återfanns inte i sammanträdes
handlingarna, 

7. Att avslag yrkades på förslaget om beslutssats gällande uppdrag till kommundirektören. 

Klaganden har även yrkat om inhibition. 
Förvaltningsrätten har genom beslut, 2019-01-24, meddelat avslag på yrkandet om inhibition. 

2.5 Kommunens bemötande av överklagandet 

Utifrån Kommunallagens krav (Kl, 6 kap. 1 §) leder och samordnar Österåkers kommuns 
Kommunstyrelse kommunens angelägenheter och har uppsikt över samtliga nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder, som den anser bör vidtas. 
Om dessa inte följs och behov av bindande direktiv föreligger, kan styrelsen initiera ett ärende i 
fullmäktige som då kan ge ansvarig nämnd ett direktiv. 

Kommunstyrelsen ska (KL 6 kap. 11 §, st. 1) följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning samt (Kl, 6 kap. 13 §, p 2) ha hand om den ekonomiska 
förvaltningen. 

Genom beslutet har Kommunstyrelsen fattat beslut om ett viktigt uppdrag till kommundirektören, 
med syftet att på sikt komma till rätta med avvikelser, dvs. som en åtgärd för att efterleva KL:s krav 
på god ekonomisk hushållning samt en budget i balans. Genom beslutet har Kommunstyrelsen även 
iakttagit sin uppsiktsplikt. 

Dessutom grundas Kommunstyrelsens beslut dels på det faktum att Kommunfullmäktige 
2018-11-19, KF § 8:5, fattade beslut om "Ny politisk organisation för Österåkers kommun för 
mandatperioden 2019 — 2022", dels att Kommunfullmäktige 2018-12-10, KF § 9:7, fattade beslut om 
Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder..Dessa beslut innebär att 
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Kommunstyrelsen sedan 2019-01-01 har ansvaret för all produktion, d.v.s. all verksamhet som 
bedrivs i egen regi, däribland Solskiftets särskilda boende för äldre. 

Kommunstyrelsens beslut är inte slutligt utan av förberedande art, ett beslut som alltså ligger till grund 
för nya och senare fattade beslut av såväl Kommunstyrelsen som Kommunfullmäktige. 
Detta förhållande bekräftas genom det faktum att Kommunfullmäktige redan 2019-03-04, KF § 2:1, 
i ärende Dnr. KS 2019/0054, hade för avsikt att fatta beslut om "Överlämnande av ansvaret för drift 
av Solskiftets särskilda boende till extern utförare". Fullmäktiges beslut i nämnda ärende föregicks av 
beredning och beslut av Kommunstyrelsen samma datum. Ärendet återremitterades emellertid vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-04, varför nytt beslut av Kommunstyrelsen respektive 
Kommunfullmäktige finns från sammanträden 2019-03-18, (Bilaga 1 - 4). 

2.5.1 Bemötande av de grunder som Klaganden i övrigt anför - punkterna 1-4 

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-07, jämte handlingar (inklusive handlingar till 
ärende Dnr. KS 2018/0067, nr 20 på dagordningen, angående Österåkers kommuns ekonomiska 
uppföljning per november 2018) skickades ut 2018-12-21 samt publicerades samma datum digitalt, 
dels via kommunens hemsida, dels via det digitala publiceringsverktyget Netpublicator, till samtliga 
ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen. Ledamöter och ersättare hade således i god tid före 
mötet fått ta del av det samlade underlaget för beslut. 

I ärende Dnr. KS 2018/0067, som låg till grund för det överklagade beslutet, fanns flera 
beskrivningar och uppgifter om det ekonomiska underskottet inom dåvarande Produktionsstyrelsen 
(med ansvar för all egen-regiverksamhet). Kommunstyrelsen har mot bakgrund av rådande 
ekonomiska läge samt med stöd av det nya reglementsenliga ansvaret för produktionen, som 
Kommunfullmäktige genom besluten om ny politisk organisation samt reglementen tilldelat 
Kommunstyrelsen, haft befogad anledning att vidta åtgärder för att komma till rätta med 
ekonomiska avvikelser, vilka kan riskera inverka menligt på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning (KL 6 kap. 11 § och 13 §). 
Kommunstyrelsens överklagade beslut får anses falla inom ramen för adekvata åtgärder med syftet 
att komma till rätta med avvikelser och kan därför inte betraktas som något främmande i ett 
beslutsunderlag gällande ett så viktigt ärende som ekonomisk uppföljning — och detta även om varje 
beslutssats i ärendet inte framgick av ärendets rubrik. 

Genom beslutet har Kommunstyrelsen fattat beslut om ett viktigt uppdrag till kommundirektören, 
med syftet att på sikt komma till rätta med avvikelser, dvs. som en åtgärd för att efterleva KL:s krav 
på god ekonomisk hushållning samt en budget i balans. Genom beslutet har Kommunstyrelsen även 
iakttagit sin uppsiktsplikt. 

Som ovan anförts grundas Kommunstyrelsens beslut även på den omständigheten att 
Kommunfullmäktige 2018-12-19, KF § 8:5, fattade beslut om "Ny politisk organisation för 
Österåkers kommun för mandatperioden 2019 - 2022", vilket innebär att Kommunstyrelsen sedan 
2019-01-01 har ansvaret för all produktion, d.v.s. all verksamhet som bedrivs i egen regi, däribland 
Solskiftets särskilda boende för äldre. 
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Kommunstyrelsen har därmed ett ansvar för att fatta beslut rörande produktionen, vilket bl. a. 
innefattar eventuella beslut om nödvändiga åtgärder, såsom uppdrag till kommundirektören med 
syftet att på sikt komma till rätta med avvikelser. 

Vidare föreligger, till skillnad från de krav som KL uppställer beträffande ärenden som ska 
behandlas av Kommunfullmäktige, inte något beredningstvång för nämnderna (KL 5 kap. 26 §). 
Ej heller uppställer KL beredningsregler några krav på kvaliteten i beredningen eller krav på 
förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen. De eventuella kvalitetsmässiga brister i 
beredning och beslutsunderlag m.m., som Klaganden anför i grunderna för överklagandet omfattas 
således ej av domstolens prövning. 

Det överklagade beslutet är dock, som ovan nämnts, av förberedande art och var därför formellt 
utformat med avsikten att i föreliggande form ej nå Kommunfullmäktiges beslutsnivå. Istället har det 
överklagade beslutet och ärendet legat till grund för senare beslut av såväl Kommunstyrelsen som 
Kommunfullmäktige. 

2.5.2 Bemötande av den av Klaganden anförda grunden beträffande huvudmannaskap -
punkten 5 

Det överklagade beslutet - som alltså är ett förberedande beslut - innebär att Kommunen på sikt, 
dels efter kompletterande beslut om bifall av såväl Kommunstyrelsen som Kommunfullmäktige, dels 
efter genomförande av regelrätt upphandling, kommer att överlämna skötseln av Solskiftets särskilda 
boende för äldre till extern utförare. Dessa kompletterande beslut vilar på rättslig grund, närmare 
bestämt bestämmelsen i KL 10 kap. 1 § av vilken följande framgår: "Fullmäktige i kommuner eller 
landsting får, om det inte i lag eller annan författning anges att angelägenheten ska bedrivas av en 
kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk 
person eller en enskild individ. Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får 
den lämnas över endast om det finns stöd för det i lag." 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 7 § ingår i huvudmannaansvaret att varje kommun ska inrätta 
bostäder med särskild service för dem som till följd av svårigheter behöver sådant boende. Det 
överklagade beslutet innebär inte någon förändring av huvudmannaansvaret. Det kommunala 
huvudmannaansvaret för Österåkers kommun kvarstår således, även efter överlämnande av ansvaret 
för skötseln av Solskiftets särskilda boende för äldre. Den aktuella verksamheten omfattar inte 
myndighetsutövning. Beslutet strider inte heller mot KL, annan lag eller författning i detta avseende. 

2.5.3 Bemötande av den av Klaganden anförda grunden beträffande synpunkter på att 
muntlig information ej återfanns i sammanträdeshandlingar — punkten 6 

KL:s beredningsregler uppställer inte några krav på kvaliteten i beredningen. De eventuella 
kvalitetsmässiga brister i beredning och beslutsunderlag, muntlig eller skriftlig, som Klaganden anför 
i grunderna för överklagandet omfattas således ej av domstolens prövning. 
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2.5.4 Bemötande av den av Klaganden anförda grunden beträffande den formella 
hanteringen rörande yrkanden och votering - punkten 7 

Kommunen konstaterar att KS var beslutsför, i enlighet med KL kap. 6 § 27, dvs "en nämnd får 
handlägga ärenden endast om mer än hälften av ledamöterna är närvarande" Så var fallet vid 
tidpunkten för Kommunstyrelsens beslut i det överklagade ärendet 2019-01-07 (bilaga 5). 

Kommunen anför vidare att förfarandet när en nämnd — i detta fall Kommunstyrelsen - fattar beslut 
regleras i KL 6 kap. 33 §, vilken hänvisar till förfarandereglerna i KL 5 kap. 53 - 56 §§. 
Med stöd av nämnda bestämmelser i KL övergick kommunstyrelsens ordförande till att, efter 
överläggningen av ärendet om Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2018, 
lägga fram de yrkanden vilka framställts under överläggningen (I<L 5 kap. 53 §). Omröstning 
begärdes och verkställdes. Utgången av omröstningen bestämdes genom enkel majoritet och 
fastställdes genom klubbslag samt noterades till det senare justerade protokollet från 
Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-07(bilaga 5). 

I övrigt gäller att samtliga de handlingar i ärendet om Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning 
per november 2018, samt övriga handlingar vilka är kopplade till det överklagade ärendet, t ex 
kallelser, protokoll inkl. omröstningslista m.m., utgör allmänna handlingar enligt 
Tryckfrihetsförordningen. Handlingarna är i alla delar offenthga, de omgärdas inte av sekretess i 
någon del. Insyn och transparens är tryggad för alla och envar. Rättssäkerheten är därmed 
garanterad. 

Bilagor: 
1. Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-04, § 3:3. 
2. Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-04, § 2:14. 
3. Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-18, § 
4. Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-18, § 
5. Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-07, KS §1:1 och 1:21. 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för 
Kommunstyrelsen 

Tid Måndagen den 4 mars 2019, kl. 16.00 - 16.13 

Plats Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Närvarande Enligt bifogad närvarolista 

Utses att justera, § 3:2 Aiiii-CIn isline Fui usLi diid"(3) Ptnis L < t ^ Oj 

Sekreterare 
Fredrik Zethraeus §§ 3:1-3:4 

Ordförande 

Justerande 

Anslagsbevis 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Förvaringsplats för 
protokollet 

2019-03-05 - 2019- 03-25 

Kommunstyrelsen 

2019-03-04 

Kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga 

Fredrik Zethrasus 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-04 

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. - Björn P. 

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 X 

RP Roger Johansson X 

SD Anders Borelid X 

V Francisco Contreras X 

MP Michael Solander X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Conny Söderström X 

M Kenneth Netterström -

M Conny Ling X 

C Björn Pålhammar X 

KD Mikael Ottosson -
S Daniel Lundin -

RP Hans Hellberg X 

V Christina Wulff -
t •' ' • v : 1 t ' ' - , •' • 

Övriga närvarande Funktion 

Staffan Erlandsson Kommundirektör 

Katarina Freme Ekonomichef 

Mohammed Khoban Budget- och kvalitetschef 

Peter Freme Kanslichef 

Susan El Hark Politisk sekreterare (L) 

Fredrik Zethraeus Kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande justerandes signaturer 'JM 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-04 

Register till Kommunstyrelsens protokoll 4 mars 2019 

§ 3:1 Upprop, fastställande av dagordning, och övriga frågor 

§ 3:2 Val av justerare och information 

§3:3 Överlämnande av ansvaret för drift av Solskiftets särskilda boende till extern utförare 

§ 3:4 Kommunstyrelsens delegationsordning 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-04 

KS §3:1 

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 Kommunstyrelsens delegationsordning blir nummer 4 på dagordningen. 

Förtydligande 
Michael Solanders (MP) reservation i ärendet om Säbyvikens marina, behandlad på 
Kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-11, § 2:4, har felaktigt hamnat under rubriken 
Protokollsanteckning i protokollet. Michael Solanders (MP) r eservation ska således finnas under 
rubriken Reservation. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-04 

KS § 3 :2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Mats Larsson (S) till ju sterare. Protokollet just eras i omedelbar 
anslutning till sammanträdet, kommunkansliet, Alceahuset. 

Sammanfattning 
Francisco Contreras (V) föreslår Mats Larsson (S) t ill justerare. Protokollet föreslås ju steras i 
omedelbar anslutning till sammanträdet, kommunkansliet, Alceahuset. 

information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-04 

KS § 3:3 Dnr. KS 2019/0054 

Överlämnande av ansvaret för drift av Solskiftets särskilda boende 
till extern utförare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att i samråd med berörda förvaltningar, efter genomförd 
upphandling, överlämna driften av Solskiftets särsldlda boende till extern utförare, i enlighet 
med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-02-18 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut om uppdrag till Kommunstyrelsen att i 
samråd med berörda förvaltningar, genomföra upphandling av driften av Solskiftets särskilda 
boende 

Särskilt yttrande 
Arne Ekstrand (KS) lämnar ett särskilt yttrande 
Den tidigare Produktionsstyrelsen har — trots flera års försök - inte lyckats vidtaga nödvändiga 
åtgärder för att lösa det ekonomiska läget beträffande Solskiftets särskilda boende. Vi beklagar 
detta. 
Vi anser att det finns ett icke obetydligt värde i att kunna välja mellan kommunala och privata 
utförare vad gäller särskilda boenden. Dessutom borde man beakta vikten av att särskilt 
boende i egen regi borde finnas kvar i det fall kommunen har krav att ta över omvårdnaden 
om en privat utförare lägger ner. 
Arne Ekstrand (KD) 

Reservation 
Mats Larsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Michael Solander (MP) lämnar en skriftlig reservation 
MP anser att det finns ett stort mervärde i att ha både privata och enskilda utförare inom 
äldreomsorgen, därför anser vi att man gör ytterligare ansträngningar för att få Solskiftets 
äldreboende i ekonomisk balans samt vård med god kvalitet. 
Michael Solander (MP) 

Francisco Contreras (V) lämnar en skriftlig reservation 
Vänsterpartiet röstar nej till privatiseringen av Solskiftes särskilda boende. 
1. Beslutet innebär att inga kommunala särskilda boende kommer att finnas kvar i Ö steråker. 
Det vill säga all verksamhet privatiseras. Med detta begränsas valfriheten. Kommuninvånarna 
kommer inte kunna välja mellan en kommunal och privat verksamhet. Den kommunala 
verksamheten garanterar en kvalitativ service till de boende. 
Forts. 

Justerandes signaturer/; Utdragsbestyrkande 



15 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-04 

Forts. KS § 3:3 

2. Den kommunala verksamheten är viktig för personalen inom äldreomsorgen. Den lägger en 
miniminivå på arbetsvillkor och bemanning. Tyvärr är det konstaterat att utan kommunal 
verksamhet konkurrerar de privata aktörerna om att sänka kostnaderna genom att minska 
personalkostnaderna och sänka kvalitetsnivån. 
3. Kommunen måste alltid vara redo att ta över en verksamhet om en privat utförare går i 
konkurs eller lägger ner. Det finns krav på att kommunen måste erbjuda särskilt boende. Utan 
en fungerande kommunal verksamhet tror vi att kommunen inte kommer att vara redo att ta 
ansvar för en verksamhet som läggs ner. 
Francisco Contreras (V) 

Sammanfattning 
I samband med Kommunstyrelsens behandling 2019-01-07 av ärende Dnr. KS 2018/0067 om 
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2018 beslutade om att uppdra åt 
kommundirektören att genomföra alternativ driftform av Solskiftets särskilda boende i samråd 
med berörda förvaltningar. 
Därefter har den berörda Vård- och omsorgsnämnden behandlat ärende Dnr. 2019/0007 
Antagande av upphandlingsdokument för Solskiftets särskilda boende för äldre. Den fortsatta 
beredningen innebär att ärendet hänskjuts till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtandc daterat 2019-02-18. 

Deltar ej i beslutet 
Roger Johansson (RP) deltar inte i beslutet 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
Uppdra åt Kommunstyrelsen att i samråd med berörda förvaltningar, efter genomförd 
upphandling, överlämna driften av Solskiftets särskilda boende till extern utförare, i enlighet 
med förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2019-02-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen för egen del besluta 
Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut om uppdrag till Kommunstyrelsen att i 
samråd med berörda förvaltningar, genomföra upphandling av driften av Solskiftets särskilda 
boende 

Mats Larsson (S), Francisco Contreras (V) och Michael Solander (MP) yrkar avslag pä ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Mats Larsson (S), Francisco Contreras (V) och Michael Solander (MP) avslagsyrkande 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 
Forts. 

Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-04 

Forts. KS § 3:3 

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 8 ja-röster, 3 nej-röster och 2 avstår. 

Expedieras 
Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



P Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-03-04, §3:3 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A 

M J ohan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

M Christina Funhammar X X 

L Matliias 1 indow, 1 :e vice ordf. X X 

L llitva Elg X X 

C Anne-Li Hilbert X X 

I<D Arne Ekstrand X X 

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

S Mats Larsson X X 

IIP 
Roger Johansson - OBS! Deltar ej i 
beslutet 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 -

M Conny Ling X 

C Björn Pålhammar X 

KD Mikael Ottosson -

S Daniel Lundin -

RP Hans Hellberg X 

V Christina Wulff -

Resultat 8 3 2 



S //tz a. ^ 

Österåker 

Sammanträdesprotokoll för 
Ko m m u nfu i I mäktige 

Tid 

Plats 

Närvarande 

Utses att 
Justera § 2: 1 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Måndagen den 4 mars 2019 kl. 18.30-22:00 

Fullmäktigesalen, Alceahuset plan 4, Åkersberga 

Enligt bifogad närvarolista 

Justering av protokoll äger rum i kommunkansliet, 
Alceahuset, Österåker, tisdagen den 12 mars 2019 kl. 10.00 

JU LL 
Stina Nilsson §§ 2:1-2:23 

cTffldsk. n 
Ingela tjardner (M) § j 2:1 -2:14 jol\ah Boström (M) §§ 2:15-2 :23 

\ u 
Jo(ijn Boström (M) §§ 2:1 -2:8, §§ 2:10-2:14 

^ \i.M. C 
gäreta(Ohfl (Sj §§ 2: i - 2:23 M; 

Änslagsbevis 

Justering tillkännagiven 2019-03-12 - 2019-04-02 
genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-03-04 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet, Alceahuset, Österåkers kommun 

Underskrift 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

KF §2:14 Dnr. KS 2019/0054 

Överlämnande av ansvaret för drift av Solskiftets särskilda boende 
till extern utförare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen genom en 
minoritetsåterremiss. 

Motivering tiii återremiss 
Det är inte rimligt. Dra tillbaka detta dåliga förarbetade och förankrade beslut och börja med 
att ge oss ansvariga ett gediget beslutsunderlag där alla förutsättningar och effekter utreds. 
Lars Frid (S) och Francisco Contreras (V) 

Röstförklaring 
Sedan några år har Solskiftets särskilda boende för äldre redovisat större underskott. 
Kommunstyrelsen har sedan 2017 anmodat den tidigare Produktionsstyrelsen att vidta 
åtgärder för att få en ekonomi i balans, vilket är ett krav enligt Kommunallagen. Det är också 
av väsentlig betydelse för att åstadkomma full konkurrensneutralitet. Anda fortsätter dc röda 
siffrorna lysa och varsla om att åtgärder krävs. Olika alternativ har utretts. 
Som Kommunstyrelsens ordförande anser jag att det bästa alternativet är att driften av 
verksamheten övertas av en fristående entreprenör, efter en upphandling. Det är brådskande 
för att få bukt med underskottet och för att personalen ska veta hur d et ser ut fortsatt. Av 
denna anledning valde vi i Alliansen a tt rösta ja till att ge kommunstyrelsen i up pdrag att 
påbörja upp ha ndlingen. 
Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande 

Sammanfattning 
l samband med Kommunstyrelsens behandling 2019-01-07 av ärende Dnr. KS 2018/0067 om 
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2018 beslutade om att uppdra ät 
kommundirektören att genomföra alternativ driftform av Solskiftets särskilda boende i samråd 
med berörda förvaltningar. 
Därefter har den berörda Vård- och omsorgsnämnden behandlat ärende Dnr. 2019/0007 
Antagande av upphandlingsdokument för Solskiftets särskilda boende för äldre. Den fortsatta 
beredningen innebär att ärendet hänskjuts till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för 
beslut. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-03-04, § 3:3. 

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-18. 

I 'or/s. nästa sida 

u \| K 
Juster indq ; signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

Forts. KF § 2:14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall til l Kommunstyrelsens 
förslag. 

Lars Frid (S) yrkar på återremiss av ärendet med följande motivering: 
Det är inte rimligt. Dra tillbaka detta dåliga förarbetade och förankrade beslut och börja med 
att ge oss ansvariga ett gediget beslutsunderlag där alla förutsättningar och effekter utreds. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) bi träder Lars Frid (S) yrkande. 
Francisco Contreras (V) bi träder Lars Frids (S) yrkande och ansluter sig till dennes motivering. 

Michael Solander (MP) yrkar på återremiss av ärendet med följande motivering: 
Vi tycker inte att frågan om Solskiftets möjligheter att vända underskott till balans i ekono min 
är tillräckligt utrett. Det finns luckor i redovisningen av vad som har gjorts och vad som kan 
göras anser vi. Det finns ett stort värde i att åtminstone ett kommunalt särskilt boende finns 
kvar i Åker sberga tätort. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att bifall till K ommunstyrelsens förslag har yrkats samt att 
återremissyrkande från Lars Frid (S) och Francisco Contreras (V) samt från Michael Solander 
(MP) föreligger. 

Ordföranden frågar vilket av motiven (ill återremissyrkandena som ska ställas mot avslag och 
finner att återremissyrkande frän (S) och (V) ska ställas mot avslag. 

Ordföranden ställer bifall till återremissyrkande från (S) och (V) mo t avslag och finner att 
fullmäktige beslutat avslå återremissyrkandet. 

Omröstning 
Votering begärs och verkställs med ja-röst för att avslå återremissyrkande från (S) och (V) och 
nej-röst för att bifalla återremissyrkande frän (S) och (V). 

Omröstningen utfaller med 32 ja-röster, 17 nej-röster och 2 är frånvarande. 
17 nej-röster krävs för att återremittera ärendet genom en minoritetsåterremiss. 
Fullmäktige har således beslutat återremittera ärendet till Kommunstyrelsen med motivering 
anförd av Lars Frid (S) och Francisco Contreras (V). 

Omröstningslista KF § 2:14 

Expedieras 
— Kommunkansliet 

(r1 
M 

\ |K 
Juster ind< js signaturer Utdragsbestyrkande 



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 2/2019 B®"' a 
2019 03 04 Bilaga 2:14/2019 ^ Ostöfåk© f 
Mandatfördelning M:18, S:9, RP:5, SD:5, L:4, C:3, V:3, MP:2, KD:2 

Parti 
Ledamöter 

Parti Namn Närvar Ersättare ja Nej Avstå 
(M) Michaela Fletcher X X 
(M) Hampe Klein X X 
(M) Eliza Roszkowska Öberg X X 
(M) Christina Funhammar X X 
(M) Kenneth Netterström Berndt I Iogreve (M) X 
(M) Isabelle Ankarfjärd läger X X 
(M) Jeanette Widén Gunnar Hallberg (M) X 
(M) Conny Söderström X X 
(M) Fredrik Rosengren X X 
(M) Anneli Hogreve X X 
(M) Conny I-ing X X 
(M) Camilla Grimsby Klein X X 
(M) Lotta Holmgren X X 
(M) ]osefine Radonné X X 
(M) Anneli Widcn X X 
(M) Bror Jansson X X 

Mathias Lindow X X 
(L) Jenny Nordström X X 
(L) Peter Bilow X X 
a-) Monica Kjellinan X X 
(C) Michaela Haga X X 
(Q Annc-Li I Iilbert X X 
(C) Björn Pålhammar X X 
(KD) Arne Ekstrand X X 
(KD) Mikael Ottosson Magnus I Iultgren (KD) X 
(S) Ann-Christine Furustrand Anders Pettersson (S) X 
(S) Anas Abdullah Eva Börjesson (S) X 
(S) Mats Larsson X X 
(S) Rosita Olsson Palmberg X X 
(S) Jörgen Palmberg Tommy Rindevall (S) X 
(S) Ingela Westerlund X X 
(S) Lars Frid X X 
(S) Kristina Embäck X X 
(MF) Jonas Jonsson X X 
(MP) Michael Solandet X X 
O') Francisco Contreras X X 
(V) Andreas Lennkvist Manriquez X X 
(V) Norma Aznar X X 
(RP) Björn Molin X X 
(RF) Hans Hellberg X X 
(RP) Roger | ohansson X X 
(RP) Ivar I Iorst 1 irik I .orinder (RP) X 
(RP) Peter Nummert 
(SD) Erik De llouvillc X X 
(SD) Ulrika 1 Iillgren X X 
(SD) Thomas Rapola X X 
(SD) Bo Blomgren 
(SD) 1 .ennart Ljungqvist Carina Rosengren (SD) X 
(S) Margareta Olin X X 
(M) Johan Boström X X 
(M) Ingela Gardner X X 

RESULTAT 32 17 

Omröstntngslista KF 214 Uppdaterad 2019-03-12 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för 
Kommunstyrelsen 

Tid 

Plats 

Närvarande 

Utses att justera, § 1:2 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Måndagen den 7 januari 2019, kl. 1 5.00- 17.30 

Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Enligt bifogad närvarolista 

Ann-Christine Furustrand (S) 

— \ 

4UIA'\^ 
Fredrik Zethraeus §§ 1:1-1:3 1, 1:33, 1:35-1:37 

CII =W y 
Michaela Fletcher (M) §§1:1-1:31, 1:33, 1:35:1:37 

Ann-Chri&ine Furustrand (S) §§ 1:1-1:31, 1:33, 1:35-1:37 

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

Justering tillkännagiven 
genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Förvaringsplats för 
protokollet 

2019-01-15 - 2019-02-04 

Kommunstyrelsen 

2019-01-07 

Kgmmunkansliet, Alceahuset, Åkersberga 

Fredrik Zethraeus 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01 07 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 

L Mathias Lindow, l: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 -

H1 Hl i M il 
Övriga närvarande Funktion 

Staffan Erlandsson Kommundirektör 

Kent Gullberg Samhäl Isbyggnadschef 

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 Ha rk Politisk sekreterare (L) 

Fredrik Zethrasus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07 

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 medbo rgarförslag nr 26/2017 - "Återtagande" av kommunens enskilda vägar 

§ 1:4 Svar på medborga rförslag 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 llydbo 

§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 20/2 016 från Michael Solandet (MP) - Träbyggnadsstrategi 

§ 1:10 Svar på motion nr 8/201 8 från Björn Molin (RP) — Västra Banvägen överförs till 
kommunalt huvudmannaskap 

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

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

§ 1:13 Svar pä medbo rgarförslag nr 25/2017 - Diskussion om skolskjuts til l 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 ti ll 
Runö 7:73 samt delar av Runö 7:73 och Runö 7:74 ti ll llunö 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 201 8 

§ 1:20 Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2018 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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§ 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 pä 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-timmars 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 signaturer //c\Sr~r Utdragsbestyrkande 
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KS § 1: 1 

Upprop, fastställande av da gordning, övriga frågor och initiativrätt 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

Ärende 
Till sammanträdet har utsänts kall else 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 Svengejorbandlingen blir nummer 18 p å dagordni ngen. Tidigare 
nummer 18 blir nummer 19 osv, 
Nytt ärende Delegation f ör tecknande av kontrakt och avtal\>Xw nummer 34 på dagordningen. 
Tidigare nummer 34 blir nummer 35 osv. 

Sammanslagning 
Ärende 32 Attestförteckning fö r Kommunstyrelsen 2019 och ärende 33 Attestförleckningför 
Kommunfullmäktige 2019 slås ihop til l ärende 33 Attestförteckning avseende K ommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 2019 på dagordningen. 

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

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

Ann-Christine Furustrand (S ) tackar nej t ill att lyfta frågan A ngående 
asylsökande ensamkommande över / 8 år. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 1:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Sammanfattning 
Daniel Larsson (S) föreslår Ann-Ch ristine Furustrand (S ) til l juste rare. 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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KS §1:21 Dnr. KS 2018/00067 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en skriftlig reservation 
1 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 far i up pdrag att genomföra alternativ driftform för Solskiftets särskilda 
boende i samråd med berörda förvaltningar. 1 tjänsteutlätandet finns inget skriftigt underlag, 
inga presenterade fakta, som visar varför detta uppdrag och beslut skall genomföras, vad är 
orsaken? Vi kan gissa a tt 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 någ on önskad effekt, och vad den effekten i så fall skulle vara? 
Vad händer med personalen på äldreboendet? Ar beslutet förhandlar 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, dä rmed 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. 
Dä vi anser att ett beslut att privarisera Solskiftets särskilda boende inte hör hemma i en 
ekonomisk rapport frän förra året har vi yrkat avslag pä förlaget. Beslutsförlaget ä r sä illa 
underbyggt att vi inte kan anse att beslutet ens är att betrakta som berett. 
Ann-Christine Furustrand 

Michael Solantler (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 mänadsuppföljning per september månad. Det är i första hand 
Produktionsstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden som har redovisat sämre 
bokslutsprognos. 
Forts. 

usterandes signaturer v . "7 ljX/"~Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 1:21 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-12-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 20 18-12-13, § 1:5. 

Förslag till beslut 
Michacla Fletcher (M) yrkar bifall ti ll Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per november manad 2018 noteras til l 
protokollet. 
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra alternativ driftform för Solskiftets särskilda 
boende i samråd med berörda förvalt ningar. 

Ann-Christine Furustrand (S ) yrk ar avslag på besluts sats tvä. 

Francisco Centreras (V) och Michael Solandet (MP) biträ der Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommun styrelsen beslutar enligt Michacla Fletchers (AI) 
bifallsyrkande till beslutssats ett innebärande att Budgetuppföljning för Österåkers kommun 
per november månad 2018 noteras til l protokollet och finner att sä är fallet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen bes lutar enligt Michaela Fletchers (M) 
bifallsyrkande ti ll be slutssats två innebärande a tt Kommundirektören far i uppdr ag att 
genomföra alternativ driftform för Solskiftets särskild boende i samräd med berörda \ 
förvaltningar eller enligt Ann-Christine Furustrands (S ) avslagsyrkande pä beslutssats tva och 
finner alt Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletch ers (M) yrkande. 

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

Omröstningen utfaller en ligt bilagd omröstningslista med 11) ja- röster och 4 nej-röster. 

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

Justerandes signaturer —7 ' ~ Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista 

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

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A 

i\i Johan Boström X X 

M [ lampe Klein X X 

M (Christina l'unhammar X X 

J. Mathias J ,indo\v, 1 :e vice ordf. X X 

L Ritva Clg_ X X 

c: Anne-I,i Hilbert X X 

KD Arne likstrand X X 

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

s Mats Larsson - Daniel 1 X 

RP Roger J ohansson X X 

S D Anders B o relid X X 

Y Francisco Contreras X X 

MP Michael Solander X X 

_J\ 1 Michaela 1 'letcher, ordförande X X _J\ 1 

Ersättare 

L\I Conny Söderström X 

M Kenneth Netterström X 

M Connv l.ing X 

C Björn Palhammar X 

KD Mikael Ottosson X 

s Daniel 1 .undin X 

RP Hans Hellberg X 

Y (Christina Wulff -

Resultat 10 4 -


