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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20 

Närvarolista 

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. X 
M Johan Boström X 
S Anas Abdullah X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 
C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 
ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 
MP Michael Solander X 

Övriga närvarande Funktion 
Katarina Freme Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 
Fredrik Nestor Exploateringschef 
Fredrik Zethraus Ko m mu n s ekr e t era re 

justerandes signaturer VÄjY'" Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20 

AU § 5:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Justerandes signaturer ^tc^ra^s':)est^r'<an^e 
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Österåker 

AU § 5:2 

Val av justerare och information 

Arbetsutskottets beslut 

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

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslär Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU §5:3 Dnr. KS 2016/0075 

Upphandling av hyresavtal skola inklusive fullstor idrottshall på 
fastigheten Husby 2:1 13 

Arbetsutskottets beslut 

1. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att genomföra upphandling av hyresavtal avseende 
skola och idrottshall på fastigheten Husby 2:113. 

2. Finansiering av hyresavtal för skollokalen sker genom beslutad skolpeng och hyran bör per 
år inte överstiga 20 % av skolpengen samt att finansiering för hyran av idrottslokalen sker 
genom faktisk ersättning, vilket beaktas från och med budgetåret 2019. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi anser att kommunen både skall äga marken och den planerade skolfastigheten som här 
skall byggas. Vem som sedan skall driva skolan, kommunen eller annan huvudman är en 
annan fråga. Vi anser att den princip som diskuterats om att kommunen skall äga mark och 
skolfastighet och sedan hyra ut till den som driver en skola är en bra princip. Genom denna 
princip garanterar kommunen konkret varje förälder och elever, en säker skolgång i skolan, 
oavsett vad som än händer med den som driver skolan. Därför har vi idag lagt följande 
förslag: 
1. Kommunstyrelsen ger Armada i uppdrag att bygga en 3-parallel skola och idrottshall på 
fastigheten Flusby 2:113. 
2. Österåkers kommun skall fortsätta äga marken och äga skolfastigheter och sedan hyra ut dll 
den som skall driva skolan, till kommunen eller annan huvudman. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 1 februari beslut om att beställa revidering av 
programhandlingen för skola på fastigheten Husby 2:113 till att inrymma en 3 parallell F-6 
skola och att bygga förskola och idrottshall pä annan plats. Arbete har parallellt pågått för att 
på ett mer resurseffektivt sätt utnyttja kommunens mark och tillskapa en mer sammanhållen 
verksamhet. 
Planskisser har påvisat att det är möjligt att inrymma både en 3-parallell skola och idrottshall 
på fastigheten Husby 2:113 pä ett tillfredställande sätt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-03-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Flctcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
forts. 

Justerandes signaturer ' 7 Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 5:3 

1. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att genomföra upphandling av hyresavtal avseende 
skola och idrottshall på fastigheten Husby 2:113. 
2. Finansiering av hyresavtal för skollokalen sker genom beslutad skolpeng och hyran bör per 
år inte överstiga 20 % av skolpengen samt att finansiering för hyran av idrottslokalen sker 
genom faktisk ersättning, vilket beaktas från och med budgetåret 2019. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar i första hand avslag på ärendet och i andra hand 
1. Kommunstyrelsen ger Armada i uppdrag att bygga en 3-parallel skola och idrottshall på 
fastigheten Husby 2:113. 
2. Österåkers kommun skall fortsätta äga marken och äga skolfastigheter och sedan hyra ut till 
den som skall driva skolan, till kommunen eller annan huvudman. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som biträder Michaela Fletchers (M) yrkande 
röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 3 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Armada Fastighets AB 
- Skolförvaltningen 
- Planenheten 
- Exploateringsenheten 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2017-03-20, § 5:3 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

M Johan Boström X X 

S Anas Abdullah X X 

Ersättare 

C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -
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AU § 5:4 Dnr. KS 2017/0070 

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras i § 2, § 3, § 5, § 6, § 8, § 9, § 11, § 13, § 14, § 15, 
§18 och § 19 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-03-13. 

Sammanfattning 
Ärendet omfattar en allmän revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning avseende 
flertalet paragrafer. Ärendet har initierats och behandlats av Kommunfullmäktiges gruppledare 
och omfattar revidering i paragraferna 2 och 3 - När och var sammanträden ska hållas, 5 -
Kungörelse om sammanträden mm, 6 - Yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden, 8 -
Fullmäktiges valberedning, 9- Placering och närvaro, / / - Talarordning, 13- Protokoll och 
skrivelser, 14 - Interpellationer, 15 - Frågor, 18 - Redovisning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (I,SS) och 19 - Redovisning enligt 
Ko mmu na Hage n. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-03-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras i § 2, § 3, § 5, § 6, § 8, § 9, § 11, § 13, § 14, § 
15, § 18 och § 19 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-03-13. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


