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KS § 4 :25 Dnr. KS 2019/0054 

O 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föteslåt 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 tjänsteutlåtande daterat 2019-02-18 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

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

2. Omedelbar justering av ärendet. 

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) 

Francisco Contreras (V) lämnar ett särskilt yttrande 
Vänsterpartiet röstar nej till privatiseringen av Solskiftes särskilda boende. 
1. Beslutet innebär att inga kommunala särskilda boende kommer att finnas kvar i Österåker. 
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. 
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 

Forts. 

Justerandes signaturer V.-t Utdragsbestyrkande 
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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) 

Reservation 
Michael Solander (MP) lämnar en skriftlig reservadon 
Vi reserverar oss mot beslutet. Vi anser att kommunen borde värdera att ha en valfrihet på 
riktigt så våra äldre har möjlighet att välja ett icke privat alternativ där kommunen ansvarar för 
verksamheten. 
Detta blir också en garant för äldreomsorg framgent om det privata närvaron falerar. 
Istället anser vi att VON får i uppdrag att utreda ersättningsnivåer för Solskiftet pga särskilda 
förutsättningar (liten enhet och vikten av att minst ett boende är i kommunal regi) 
Dessutom göra ett nytt omtag för att utveckla verksamheten som förslagsvis skulle kunna ges 
till en extern konsult som skulle kunna ge förslag på utveckling och ekonomi i balans samt att 
se över alla ersättningar inom äldreomsorgen inför budget 2020. 
Michael Solander (MP) 

Fransisco Contreras (V) biträder Michael So landers (MP) reservation. 

Roger Johansson (RP) lämnar en skriftlig reservation 
Roslagspartiet reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
Kravet i återremissyrkandet att redovisa alla förut sättningar skall ha utretts och redovisats i de 
nya handlingarna till KF 2019-03-18, har ej uppfyllts då endast två uttalanden i ett nytt PM 
säger att "det tidigare presenterade beslutsunderlaget i föreliggande ärende är tillfyllest, både 
med avseende beredning samt sakinnehåll" samt "alla olika alternativ har ut retts". 
På Solskiftets särskilda boende för äldre finns för närvarande 36 lägenheter som vid full 
beläggning ger en intäkt på 1.651:- per dygn ( 21.694.140:- per år). Den avdelning för 
växelboende om 9 lägenheter där möjlighet fanns att sälja vårdplatser till andra komm uner, har 
lagts ned och överlåtits till privat utförare. Lokalerna om dessa 9 lägenheter är idag tomställda 
utan verksamhet vilket medfört stort intäktsbortfall men bibehållen lokalkostnad. 
Roslagspartiet anser att hela frågan är felaktigt hanterad och redovisad. Vi kräver att 
verksamheten blir kvar i kommunens förvaltning , eventuellt i bolagiserad form. 
Roger Johansson (RP) 

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. 

Fotts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) PM - Kompletterande information i det återremitterade ärendet rörande 
Solskiftets särskilda boende för äldre daterat 2019-03-07. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:19. 
- Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2019-03-04,2:14 - Återremitterades. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår 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 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 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande omedelbar justering av ärendet. 

Michael Solandet (MP), Francisco Contreras (V) och Roger Johansson (RP) yrkar avslag på 
ärendet 

Mats Larsson (S) yrkar på tillägg innebärande 
1. Att ärendet kompletteras med faktaunderlag som visar varför Österåkers kommun skall gå 
in i en situation av privatmonopol genom att göra sig av med det sista kommunalt drivna 
boendet, Storskiftet. Samt att en analys av konsekvenserna av en situation med 
privatmonopol. 
2. Att fakta tas fram på vilket sätt en privat utförare skall kunna driva Solskiftets verksamhet 
och med vilka resurser jämfört med när verksamheten drevs i kommunal regi. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Michael Solander (MP), Francisco Contreras (V) och Roger Johansson (RP) 
avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande. 

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 (25A) med 8 ja-röster och 6 nej-röster. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-18 

Forts. KS § 4:25 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Mats Larssons tilläggsyrkande och 
finner att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Mats Larssons (S) tilläggsyrk ande 
röstar ja, den som är för Mats Larssons (S) tilläggsyrkande röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd om röstningslista (25B) med 8 ja-röster, 3 nej-röster och 
3 avstår. 

Expedieras 
- Produkdonschefen 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-03-18, §4:25A 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A 

M (ohan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

M Christina Funhammar X X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

L Ritva Elg X X 

C Anne-Li Hilbert X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. _ Daniel L. X 

S Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X 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 X 

M Conny Ling X 

C Björn Pålhammar X 

KD Mikael Ottosson X 

S Daniel Lundin X 

RP Hans Hellberg X 

V Christina Wulff X 

Resultat 8 6 -
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Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-03-18, §4:25B 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

M Christina Funhammar X X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

L Ritva Elg X X 

C Anne-Li Hilbert X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. _ Daniel L. X 

S Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X 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 X 

M Conny Ling X 

C Björn Pålhammar X 

KD Mikael Ottosson X 

S Daniel Lundin X 

RP Hans Flellberg X 

V Christina Wulff X 

Resultat 8 3 3 
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KS § 4:26 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 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 1606 -19, överlämna yttrande i enlighet med 
förvaltningens tjänsteudåtande 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 Förvaltningsrätten i 
Stockholm, i mål nr 1606-19, angående laglighetsprövning enligt Kommunallagen. 

Reservation 
Mats Larsson (S) reserverar sig mot ärendet då man inte står bakom yttrande. 

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. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2019-03-12. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:20. 

Deltar ej i beslutet 
Roger Johansson (RP), Michael Solander (MP), Francisco Contreras (V) och Anders Borelid 
(SD) deltar inte i beslutet 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 1606 -19, överlämna yttrande i enlighet med 
förvaltningens tjänsteudåtande 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. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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2. Omedelbart justera protokollet avseende beslut om yttrande till Förvaltningsrätten i 
Stockholm, i mål nr 1606-19, angående laglighetsprövning enligt Kommunallagen. 

Mats Larsson yrkar avslag på ärendet. 

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

Expedieras 
- Förvaltningsrätten Stockholm 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer v ;. V;> Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:27 Dnr. KS 2018/0387 

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

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till Förva ltningsrätten i Uppsala, i mål nr 7957-18, överlämna yttrande i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilaga 1, daterat 2019-02-19, innebärande att 
Österåkers kommun bestrider överklagande och hemställer att det avslås. 

2. Omedelbart justera protokollet avseende beslut om yttrande till Förvaltningsrätten i 
Stockholm, i mål nr 7957-18, angående laglighetsprövning enligt Kommunallagen. 

Reservation 
Mats Larsson (S) reserverar sig mot ärendet då man inte står bakom yttrande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Österåker fattade 2018-1119, KF § 8:5, beslut om Ny politisk 
organisation för Österåkers kommun för mandatperioden 2019 - 2022, vilket bl. a. innebar att 
en obligatorisk nämnd, för fullgörande av allmänna val m. m. inrättades - V al- och 
demokratinämnden. 
Till Förvaltningsrätten i Stockholm inkom 2018-12-19 ett överklagande av ovan nämnda 
beslut, men då klaganden befanns jävig överlämnades målet till Förvaltningsrätten i Uppsala, 
som efter beviljande av anstånd, förelagt kommunen att inkomma med yttrande senast 2019-

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:7. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunst yrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Till Förvaltningsrätten i Uppsala, i mål nr 7957-18, överlämna yttrande i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilaga 1, daterat 2019-02-19, innebärande att 
Österåkers kommun bestrider överklagande och hemställer att det avslås. 
2. Omedelbart justera protokollet avseende beslut om yttrande till Förvaltningsrätten i 
Stockholm, i mål nr 7957-18, angående laglighetsprövning enligt Kommunallagen. 

Mats Larsson (S) yrkar avslag på ärend et. 

03-18. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Mats Larssons (S) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletche rs (M) yrkande . 

Expedieras 
- Förvaltningsrätten Uppsala 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 4:32 Dnr. KS 2017/0334 

Svar på motion nr 21/2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar 
porr-filter på sina datorer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla motion nr 21/2017. 

2. Finansiering om 150 tkr sker inom kommunstyrelsens ram, utvärdering ska genomföras 
under kvartal 4 2019. 

3. Uppdra åt Förskole- och grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden att stödja skolornas arbete med ett källkritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt för att öka elevernas medvetenhet i ett media- och informadonssamhälle. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
På Kommunfullmäktige 2017-11-20, § 8:6, väcktes en motion från Margareta Olin (S) i vilken 
motionären föreslår att kommunen undersöker förekomsten av filter, både i kommunala 
skolor och i privata, samt omgående vidtar åtgärder för att förhindra möjligheter att porr-
surfa. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:7. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Bifalla motion nr 21/2017. 
2. Finansiering om 150 tkr sker inom kommunstyrelsens ram, utvärdering ska genomföras 
under kvartal 4 2019. 
3. Uppdra åt Förskole- och grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden att stödja skolornas arbete med ett källkritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt för att öka elevernas medvetenhet i ett media- och informationssamhälle. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande omedelbar justering av ärendet. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Mats Larsson (S) bitr äder Michaela Fletchers (M) yrkande 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

A 4 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


