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Närvarande 

Utses att justera § 2:2 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Måndagen den 20 mars 2017, kl. 17.40- 18.00 

Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Enligt bifogad närvarolista 

Ann-Christine Furustrand (S) 

Fredrik Zethraeus 

Michaela Fletcher (M) 

nn-Christine Furustrand (S) 

Anslagsbevis 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 20 I 7-03-30 — 20 I 7-04-19 

Organ Beredskapsutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-03-20 
Förvaringsplats för 
protokollet 

.Underskrift T £-1 ̂  2 11 ilS 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2017-03-20 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher X 
L Mathias Lindow X 
S Ann-Christine Furustrand X 
M Johan Boström X 
C Michaela Haga - Lennart B. 
S Mats Larsson X 

MP Jonas Jonsson X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Hampe Klein X 
KD Arne Ekstrand X 
ÖP Lennart Berneklint X 
RP Roger Johansson X 
V Andreas Lennkvist Manriquez X 

Övriga närvarande Funktion 
Katarina Freme Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 
Christina Funhammar (M) Adjungerad 
Fredrik Zethrjeus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer Vj^V Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2017-03-20 

BERU §2:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Beredskapsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Ärende som tillkommer 
Nytt ärende Ny plats jor modulbostäder blir nummer sex på dagordningen. 

Ärende som utgår 
Punkten Övriga frågor utgår. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2017-03-20 

BERU § 2:2 

Val av justerare och närvarorätt 

Beredskapsutskottets beslut 

1. Beredskapsutskottet utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras 
senast onsdagen den 29 mars 2017, kl. 10.00, kommunkansliet. 

2. Christina Funhammar (M), ordförande i Socialnämnden, ges närvaro- och yttranderätt vid 
dagens sammanträde i Beredskapsutskottet. 

Sammanfattning 
Mats Larsson (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast måndagen den 29 mars 2017, kl. 10.00, kommunkansliet. 

Michaela Fletcher (M) föreslår att Christina Funhammar (M), ordförande i Socialnämnden, ges 
närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde i Beredskapsutskottet. 

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 



Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2017-03-20 

0 Österåker 

BERU § 2:3 Dnr. KS 2017/0106 

O 

Uppförande av modulbostäder i Akersberga för nyanlända i enlighet 
med Bosättningslagen 

Beredskapsutskottets beslut 

Under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålles uppförs tre modulbyggnader innehållande 
totalt 15 st 4-rumslägenheter på kommunens fastighet Runö 7:108. Uppförande inklusive 
sökandet av erforderliga tillstånd och framtida förvaltning beställs av Armada Fastighets AB. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun behöver uppföra modulbostäder för nyanlända. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat en tänkbar bebyggelseplats på fastigheten 
Runö 7:108 där totalt 15 lägenheter i 3 huskroppar föreslås uppföras. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstcutlåtande daterat 2017-03-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggands förvaltningens besluts förslag 
innebärande att under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålles uppförs tre 
modulbyggnader innehållande totalt 15 st 4-rumslägenheter på kommunens fastighet Runö 
7:108. Uppförande inklusive sökandet av erforderliga tillstånd och framtida förvaltning beställs 
av Armada Fastighets AB. 

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

Expedieras 
- Armada Fastighets AB 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

usterandes signaturer ^ V Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2017-03-20 

BERU § 2:4 Dnr. KS 2017/01 19 

Flexibel användning av modulerna vid sporthallen 

Beredskapsutskottets beslut 

Modulerna vid sporthallen kan användas antingen för ensamkommande minderåriga 
asylsökande eller nyanlända. I en och samma modul ska inriktningen vara antingen 
ensamkommande minderåriga asylsökande eller nyanlända. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har av Produktionsstyrelsen beställt ett hem för vård eller boende för 
ensamkommande barn och unga, 14-20 år, 26 -28 platser. Verksamheten har bedrivits vid av 
Armada uppförda moduler vid sporthallen. Socialförvaltningen konstaterar att mottagandet av 
ensamkommande barn minskar och behovet av bostäder för nyanlända ökar under 2017 och 
2018. Socialförvaltningen bedömer därför att de två modulerna inte bör låsas till att användas 
enbart för ensamkommande barn utan att de även kan användas till boende för nyanlända. 
Däremot ska i en och samma modul enbart bo ensamkommande eller nyanlända. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat 2017-03-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att modulerna vid sporthallen kan användas antingen för ensamkommande eller nyanlända. I 
en och samma modul ska inriktningen vara antingen ensamkommande eller nyanlända. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande "... minderåriga asylsökande..." 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2017-03-20 

BERU § 2:5 Dnr. KS 2017/0108 

Tillfällig förhyrning av tomma lokaler i Alceahuset 

Beredskapsutskottets beslut 

1'illåta fortsatt förhyrning av tomma lokaler i Alceahuset för mottagande av nyanlända. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har av Armada förhyrt lokaler i Alceahuset för mottagande av nyanlända. 
Avsikten har varit att lokalerna skulle avvecklas i anslutning till att modulerna för nyanlända, 
vid Solskiftet, stod klara. Den sista av tre beräknas vara klara i april 2017. Totalt planeras för 
ytterligare 6 moduler på fastigheterna Husby 3:3 och 4:22. Armada har meddelat att det skett 
en viss fördröjning av byggnationerna av dessa moduler. Mot den bakgrunden bedöms 
behovet att lokalerna i Alceahuset komma att kvarstå under en period. 

Beslutsunderlag 
Social förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-03-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Socialförvaltningens besluts förslag innebärande att tillåta 
fortsatt förhyrning av tomma lokaler i Alceahuset för mottagande av nyanlända. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2017-03-20 

BERU § 2:6 Dnr. KS 2017/0121 

Ny plats för modulbostäder 

Beredskapsutskottets beslut 

Uppdra år Samhällsbyggnadsförvaltningen att av Armada Fastighets AB beställa byggnation av 
modulbostäder på fastigheten Husby 3:3 

Sammanfattning 
Ny plats för modulbostäder. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att uppdra år Samhällsbyggnadsförvaltningen att av Armada 
Fastighets AB beställa byggnation av modulbostäder på fastigheten Husby 3:3 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer '4* Utdragsbestyrkande 


