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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 
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 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 
Katarina Leinar Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 
Fredrik Zethneus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande ,1 I. \ 



0 Österåker 
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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. 

Ärenden som tillkommer 
Nytt ärende "Ansvaret för överförmyndarverksamheten i Österåkers kommun" blir nummer 
13 på dagordningen och nytt ärende "Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, 
Österåkers kommun" blir nummer 14 på dagordningen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 3:2 

Val av justerare och information 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast 
måndagen den 6 februari, kl. 10.30, kommunkansliet, Alceahuset. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast måndagen den 6 februari, kl. 10.30, kommunkansliet, Alceahuset. 

Information 

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

Framtagande av programhandling och hyreskostnad av 
nybyggnation av skola på fastigheten Husby 2:1 I 3 samt förskola på 
fastigheten Täljö 2:8 

Arbetsutskottets beslut 

1. Uppdra ät Kommunstyrelsens kontor att beställa av Armada Fastighets AB reviderad 
programhandling för en nybyggnation av 3-parallell F-6 skola, under förutsättning att 
Skolnämnden den 2017-01-31 beslutat att utökat behov av elevplatser inom 
upptagningsområdet Hagby-Runö-Näsängen-Svinninge-Täljö föreligger. 

2. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att beställa av Armada Fastighets AB 
programhandling för en nybyggnation av förskola, med plats för ca 100 barn, på fastigheten 
Täljö 2:8, under förutsättning att Skolnämnden den 2017-01-31 beslutat att utökat behov av 
förskoleplatser inom upptagningsområdet Hagby-Runö-Näsängen-Svinninge-Täljö föreligger. 

3. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att återkomma med förslag för nybyggnation av 
planerad skola samt förskola, på fastigheten Husby 2:113 respektive Täljö 2:8, under 
förutsättning att Skolnämnden den 2017-01-31 beslutat att utökat behov av elevplatser inom 
upptagningsområdet Hagby-Runö-Näsängen-Svinninge-Täljö föreligger. 

4. Finansiering sker inom beslutad skolpeng och barnomsorgspeng för skolverksamhet i 
enlighet med skolförvaltningens tjänsteutlåtande innebärande att hyreskostnaden bör uppgå 
till högst ca 15 procent av barnomsorgspengen och ca 20 procent av skolpengen. 

Sammanfattning 
Armada Fastighets AB har till Kommunstyrelsens kontor redovisat programhandling samt 
hyresberäkning avseende nybyggnation av skolbyggnad med fullstor idrottshall. Skolnämnden 
fattar 2017-01-31 beslut avseende ett utökat behov av elevplatser i upptagningsområdet 
Hagby-Runö-Näsängcn-Svinninge-Täljö med anledning av kommunens höga expansionstakt 
varför Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att uppdra åt Kommunstyrelsens 
kontors att beställa en reviderad programhandling samt hyreskostnad för nybyggnation av-
skola på fastigheten Husby 2:113, samt framtagande av programhandling och hyreskostnad för 
förskola på Täljö 2:8. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2017-01-31, § 1:5 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-01 -19, reviderat 2017-01-31. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-01-16. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande^^ 
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Forts. AU § 3:3 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att beställa av Armada Fastighets AB reviderad 
programhandling för en nybyggnation av 3-parallell F-6 skola, under förutsättning att 
Skolnämnden den 2017-01 -31 beslutat att utökat behov av elevplatser inom 
upptagningsområdet Hagby-Runö-Näsängen-Svinninge-Täljö föreligger. 

2. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att beställa av Armada Fastighets AB 
programhandling för en nybyggnation av förskola, med plats för ca 100 barn, på fastigheten 
Täljö 2:8, under förutsättning att Skolnämnden den 2017-01-31 beslutat att utökat behov av 
förskoleplatser inom upptagningsområdet Hagby-Runö-Näsängen-Svinninge-Täljö föreligger. 
3. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att återkomma med förslag för nybyggnation av 
planerad skola samt förskola, på fastigheten Flusby 2:113 respekdve Täljö 2:8, under 
förutsättning att Skolnämnden den 2017-01-31 beslutat att utökat behov av elevplatser inom 
upptagningsområdet Hagby-Runö-Näsängen-Svinninge-Täljö föreligger. 
4. Finansiering sker inom beslutad skolpeng och barnomsorgspeng för skolverksamhet. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg till beslutssats fyra innebärande "... i enlighet med 
skolförvaltningens tjänsteutlåtande innebärande att hyreskostnaden bör uppgå till högst ca 15 
procent av barnomsorgspengen och ca 20 procent av skolpengen." 

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

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 3:4 Dnr. KS 2016/0382 

Upphävande av vissa föråldrade styrdokument i Österåkers 
kommun 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upphäva styrdokument Riktlinjer för behandling av motioner i Österåkers kommun, antagen av 
Kommunfullmäktige 1989-06-12, § 95, med hänvisning till att motioner och dess hantering 
regleras i såväl Kommunallagen som i Kommunfullmäktiges arbetsordning. 

2. Upphäva styrdokumentet Riktlinjer för vänortsverksamheten i Österåkers kommun, antagen av 
Kommunfullmäktige 1992-03-23, § 29, med hänvisning till att dokumentet är föråldrat då det 
internationella erfarenhetsutbytet idag sker på andra sätt och genom andra kontakter. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Upphäva styrdokument Riktlinjer för telefoni inom Österåkers kommun, antagen av 
Kommunstyrelsen 2008-09-15, § 157, med hänvisning till att dokumentet inte är att betrakta 
som en riktlinje enligt Kommunfullmäktiges beslut, 2014-03-10, § 2:9, Begrepp avseende 
styrdokument samt att myndighetens serviceskyldighet regleras i Förvaltningslagen §§ 4 och 5. 

2. Upphäva styrdokument Riktlinjer avseende resor samt särskilt om resor utanför Norden och Baltikum, 
för anställda i Österåkers kommun, antagen av Kommunstyrelsen 2010-05-03, § 109, med 
hänvisning till att beslut om resor bestäms av respektive förvaltningschef i enlighet med 
gällande delegationsordning samt befintliga kontrollmoment i Riktlinjer för intern kontroll. 

3. Upphäva styrdokument Riktlinjer avseende resorJor förtroendevalda i Österåkers kommun, antagen 
av Kommunstyrelsen 2010-05-03, § 110, med hänvisning till att resor ligger inom respektive 
styrelse och nämnds ansvarsområde och regleras i Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till 
Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier samt befintliga kontrollmoment i 
Riktlinjer för intern kontroll. 

4. Upphäva styrdokument Riktlinjer för säkerhet avseende resor i tjänsten, antagen av 
Kommunstyrelsen 2010-05-03, § 111, med hänvisning till nationella lagar, lokala policyer samt 
avtal på ett heltäckande sätt redan omfattar frågan. 

Sammanfattning 
Med anledning av att vissa styrdokument bedöms vara föråldrade eller av andra skäl bedöms 
sakna relevans föreslås dessa upphävas. Beroende på vilken instans som styrdokumenten har 
antagits ska beslut om upphävande dels ske av Kommunfullmäktige och dels 
Kommunstyrelsen. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 3:4 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2016-12-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
1. Upphäva styrdokument Riktlinjer för behandling av motioner i Österåkers kommun, antagen av 
Kommunfullmäktige 1989-06-12, § 95, med hänvisning till att motioner och dess hantering 
regleras i såväl Kommunallagen som i Kommunfullmäktiges arbetsordning. 
2. Upphäva styrdokumentet Riktlinjer för vänortsverksamheten i Österåkers kommun, antagen av 
Kommunfullmäktige 1992-03-23, § 29, med hänvisning till att dokumentet är föråldrat då det 
internationella erfarenhetsutbytet idag sker på andra sätt och genom andra kontakter. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
1. Upphäva styrdokument Riktlinjer for telefoni inom Österåkers kommun, antagen av 
Kommunstyrelsen 2008-09-15, § 157, med hänvisning till att dokumentet inte är att betrakta 
som en riktlinje enligt Kommunfullmäktiges beslut, 2014-03-10, § 2:9, Begrepp avseende 
styrdokument samt att myndighetens serviceskyldighet regleras i Förvaltningslagen §§ 4 och 5. 
2. Upphäva styrdokument Riktlinjer avseende resor samt särskilt om resor utanför Norden och Baltikum, 
för anställda i Österåkers kommun, antagen av Kommunstyrelsen 2010-05-03, § 109, med 
hänvisning till att beslut om resor bestäms av respektive förvaltningschef i enlighet med 
gällande delegationsordning samt befintliga kontrollmoment i Riktlinjer för intern kontroll. 
3. Upphäva styrdokument Riktlinjer avseende resor för förtroendevalda i Österåkers kommun, antagen 
av Kommunstyrelsen 2010-05-03, § 110, med hänvisning till att resor ligger inom respektive 
styrelse och nämnds ansvarsområde och regleras i Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till 
Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier samt befintliga kontrollmoment i 
Riktlinjer för intern kontroll. 
4. Upphäva styrdokument Riktlinjer for säkerhet avseende resor i tjänsten, antagen av 
Kommunstyrelsen 2010-05-03, § 111, med hänvisning till nationella lagar, lokala policyer samt 
avtal på ett heltäckande sätt redan omfattar frågan. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ^ .— Utdragsbestyrkande utaragsDescyrKanae 
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AU § 3:5 Dnr. KS 2016/0127 

Svar på motion nr I 1/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Möta barn på flykt 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 11/2016 besvarad med hänvisning till att boken "Möta barn på flykt" finns att 
ladda ned kostnadsfritt på UNICEFs hemsida, där det framgår att handboken har tagits fram 
som ett konkret och praktiskt verktyg för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens rättigheter. 

Kommunstyrelsen beslutar 

Kommundirektören får i uppdrag att informera berörda förvaltningschefer. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19, föreslår motionären att 
Österåkers kommun köper in UNICEF:s handbok "Möta barn på flykt" och att inköpet ska 
finansieras genom att posten oförutsedda utgifter i Kommunstyrelsens budget tas i anspråk. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-01-24. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-01-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
11/2016 besvarad med hänvisning till att boken "Möta barn på flykt" finns att ladda ned 
kostnadsfritt på UNICEFs hemsida, där det framgår att handboken har tagits fram som ett 
konkret och praktiskt verktyg för att pä bästa sätt kunna tillgodose barnens rättigheter. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att Kommundirektören får i uppdrag att 
informera berörda förvaltningschefer. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 3:5 

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 3 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkandejy^^ 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
201 5 - 2018), KSAU 2017-02-01, § $¥ ^ 

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 Mans Johansson X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -
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AU § 3:6 Dnr. KS 2016/0204 

Svar på motion nr 19/2016 från Marie Ende (S) - Bättre balans i 
(o)valet av hemtjänsten 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 19/2016 besvarad med hänvisning till att det i dagsläget på fastlandet endast 
finns privata utförare av hemtjänst och det därmed inte är möjligt att ha kommunens egen 
hemtjänst genom Produktions förvaltningen som ickevalsalternativ, utan vid ickeval 
rangordnas därför de privata utförarna efter en turordningsprincip. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande. 
Vi Socialdemokrater anser att det skall finnas en kommunal hemtjänst och beklagar att 
samtliga allianspartier lagt ned denna. Hade den funnits kvar så skulle motionärens förslag 
bringat en bättre ordning i tilldelningen av hemtjänst. 
För Socialdemokraterna 
Ann-Christine Furustrand 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-05-20, föreslår motionären att 
ickevalsprincipen inom hemtjänsten endast tilldelar uppdrag till den kommunala hemtjänsten 
samt att den kommunala hemtjänsten ska ha minst 50 procent av uppdragen. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-01-24. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-01-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
19/2016 besvarad med hänvisning till att det i dagsläget på fastlandet endast finns privata 
utförare av hemtjänst och det därmed inte är möjligt att ha kommunens egen hemtjänst 
genom Produktions förvaltningen som ickevalsalternativ, utan vid ickeval rangordnas därför de 
privata utförarna efter en turordningsprincip. 

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 § 3:7 Dnr. KS 2016/0262 

Svar på motion nr 23/2016 från Andreas Lennkvist (V) - Om 
upphandlingspolicy mot skatteflykt 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 23/2016 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun följer 
uteslutningsgrunderna i 10 kapitlet LOU, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-08-10 av Andreas Lennkvist (V), förslår 
motionären att kommunfullmäktige beslutar att införliva en upphandlingspolicy mot 
skatteflykt. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-01-24. 
- Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag daterat 2016-12-29. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförande förslaget innebärande att anse motion nr 
23/2016 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun följer uteslutningsgrunderna i 
10 kapitlet LOU, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 3:8 Dnr. KS 2016/0275 

Svar på motion nr 25/2016 från Andreas Lennkvist (V) - Om 
jämställdhetskrav i upphandling 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse att motion nr 25/2016 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommuns 
upphandlingar innehåller krav på att antagen leverantör ska följa svensk lag samt kommunens 
egna policys, däribland kommunens policy för medarbetares lika rättigheter och möjligheter, 
antagen av Kommunfullmäktige: 2015-12-14, KF § 9:17 Dnr KS 2015/0341. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-08-24 från Andreas Lennkvist (V), förslår 
motionären att kommunfullmäktige beslutar att införliva jämställdhetskrav i upphandlingar. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-01-24. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-12-29. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse att motion nr 
25/2016 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommuns upphandlingar innehåller krav 
på att antagen leverantör ska följa svensk lag samt kommunens egna policys, däribland 
kommunens policy för medarbetares lika rättigheter och möjligheter, antagen av 
Kommunfullmäktige: 2015-12-14, KF § 9:17 Dnr KS 2015/0341. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkand 



0 Österåker 
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AU § 3:9 Dnr. KS 2016/0130 

Svar på medborgarförslag nr 4/2016 - Anlägg en kommunal 
tennisplan i Margretelundsparken, Bergsättra 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anse medborgarförslag nr 4/2016 besvarat med hänvisning till att fastigheterna Tråsättra 1:9 
och 1:59 ingår i ett pågående detaljplanearbete där Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder 
funktion och vilka aktiviteter parken kan tänkas innehålla. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag, som inkom till Österåkers kommun 2016-03-11, föreslås att 
kommunen ska anlägga en kommunal tennisplan på den befintliga grusplanen i 
Margretelundsparken ovanför Bergsättraskolan, samt att nyttjandet av tennisplanen ska vara 
gratis. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-01-24 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-01-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag nr 4/2016 besvarat med hänvisning till att fastigheterna Tråsättra 1:9 och 
1:59 ingår i ett pågående detaljplanearbete där Samhällsbyggnads förvaltningen utreder 
funktion och vilka aktiviteter parken kan tänkas innehålla. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 

ö Österåker 

AU §3:10 Dnr. KS 2017/0043 

Marknadsbidrag till Åkersberga golfklubb - Matchen mot cancer 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna medverkan i golfeventet "Matchen mot cancer" genom ett marknadsbidrag på 
35 000 kronor. Beloppet ska belasta kommunstyrelsens centrala anslag för marknadsföring. 

2. Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att under våren återkomma med en reviderad 
sponsringspolicy. 

Sammanfattning 
Åkersberga golfklubb har ansökt om 35 000 kronor i marknadsbidrag för att arrangera 
golftävlingen "Matchen mot Cancer" den 10 juni 2017. I enlighet med den antagna 
sponsringspolicyn bedöms arrangemanget uppfylla de krav som kommunen har för att ge 
sponsring. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-02-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Godkänna medverkan i golfeventet "Matchen mot cancer" genom ett marknadsbidrag pä 
35 000 kronor. Beloppet ska belasta kommunstyrelsens centrala anslag för marknadsföring. 
2. Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att under våren återkomma med en reviderad 
sponsringspolicy. 

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 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 

AU §3:1 I Dnr. KS 2016/0189 

Revidering av Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningens 
dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. 

2. Dokumenthanteringsplan gäller retroaktivt från och med 2017-01-01. 

Sammanfattning 
Arkivbeskrivningen och dokumenthanteringsplanen speglar den aktuella verksamheten och i 
takt med att verksamheten förändras ska dessa styrdokument uppdateras. 
Arkivbeskrivningen ger en överblick över myndighetens verksamhet, organisation och hur de 
allmänna handlingarna hanteras. Dokumenthanteringsplanen innehåller myndighetens 
gallringsbeslut samt uppgifter om hur handlingarna ska hanteras. Den omfattar 
Kommunstyrelsens del i Samhällsbyggnads förvaltningens samtliga verksamheter och enheter. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-01-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Godkänna arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. 
2. Dokumenthanteringsplan gäller retroaktivt från och med 2017-01 -01. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 

AU § 3:12 Dnr. KS 2017/0036 

Redovisning av ännu ej fardigbehandlade motioner 
(motionsstatistik) och medborgarförslag 
(medborgarförslagsstatistik) per 2017-01-31 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare 

Sammanfattning 
Redovisning av ännu ej fardigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag 
(medborgarförslagsstatistik) per 2017-01-31. 

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 2017-02-01 

AU §3:13 Dnr. KS 2016/0389 

Ansvaret för Överförmyndarverksamheten i Österåkers kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare 

Sammanfattning 
Ansvaret för Överförmyndarverksamheten 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 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer 2T~ Utdragsbestyrkande^J^^ 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 

AU § 3:14 Dnr. KS 2016/0087 

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers 
kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare 

Sammanfattning 
Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, 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 
- Armadakoncernen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


