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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 Zethrreus Sekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

/Kr 
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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. 

Ärenden som tillkommer 
Nytt ärende "Uppdrag gällande drift av insatsen personlig assistans i egen regi samt revidering 
av Styrmodellsprinciper för beställare- och utförarorganisation i Österåkers kommun" blir 
nummer 19 på dagordningen, nytt ärende "Strategi för motverkande av religiös och annan 
extremism" blir nummer 20 på dagordningen och nytt ärende "Komplettering av 
Kommunstyrelsens delegationsordning" blir nummer 21 på dagordningen. 

Justerandes signaturer \A-YUtdragsbestyrkande 
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AU § 5:2 

Val av justerare och information 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast 
fredagen den 11 mars, kl. 13.30, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast fredagen den 11 mars, kl. 13.30, kommunkansliet. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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0 Österåker 

AU §5:3 Dnr. KS 2016/0121 

Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2015 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2015. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor, ekonomienheten, 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 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Kansliet 

usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 5:4 Dnr. KS 2016/0121 

Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige 2015 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige 2015. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor, ekonomienheten, 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 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 5:5 Dnr. KS 2016/0121 

° * * O 

Årsredovisning för Österåkers kommun 2015 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Årsredovisning för Österåkers kommun 2015. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen kontor, ekonomienheten, 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 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU §5:6 Dnr. KS 2015/01 I I 

Svar på medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i 
• • o 

Östra Akersberga 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Avslå medborgarförslag nr 5/2015 med hänvisning till att det för närvarande inte är lämpligt 
att anlägga konstgräs på de föreslagna områdena. 

Sammanfattning 
I medborgarförslag nr 5/2015 föreslås att konstgräsplaner anläggs på ett antal specificerade 
platser i östra Akersberga. Samhällsbyggnads förvaltningen bedömer att det för närvarande inte 
är lämpligt att anlägga konstgräsplaner på dessa platser. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-02-18. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-02-04, § 1:7. 
- Kultur- och friddsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå 
medborgarförslag nr 5/2015 med hänvisning till att det för närvarande inte är lämpligt att 
anlägga konstgräs på de föreslagna områdena. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Id.Utdragsbestyrkande 
— /7 6/ 
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G Österåker 

AU §5:7 Dnr. KS 2015/0130 

Svar på medborgarförslag nr 6/2015 - Angående säkerhet på 
offentliga platser samt information därav 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anse medborgarförslag nr 6/2015 besvarat med hänvisning till att det finns ett uppdrag från 
Kommunstyrelsen att ta fram en strategi mot religiös och annan extremism som ska redovisas 
till Kommunstyrelsen senast före sommaren 2016. 

Sammanfattning 
Med anledning av en händelse i Akersberga Centrum den 7 mars 2015, där en man 
misshandlades under en flygbladsutdelning, har det inkommit ett medborgarförslag till 
Österåkers kommun. Förslaget är att se över rutiner kring säkerheten på offentliga platser, 
tydliggöra lagar och regler för ordningsvakter och annan säkerhetspersonal samt tydliggöra 
information, kontaktuppgifter samt länkar kring trygghet och säkerhet på hemsidan. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-10-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag nr 6/2015 besvarat med hänvisning till att det finns ett uppdrag från 
Kommunstyrelsen att ta fram en strategi mot religiös och annan extremism som ska redovisas 
till Kommunstyrelsen senast före sommaren 2016. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 5:8 Dnr. KS 2015/0179 

Svar på medborgarförslag nr 8/2015 - Österåkers kommun köper 
in fastigheten Norrö 2:61, även kallad Domarringen, för att skydda 
de lämningar som finns på denna fastighet 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anse medborgarförslag nr 8/2015 besvarat med hänvisning till det särskilda uppdraget i 
budgeten för 2016 till Kommunstyrelsen att se över möjligheten för inköp av Domarringen på 
Norrö (Norrö 2:61) till lägsta möjliga pris i samband med detaljplaneläggning. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 8/2015 föreslår att Österåkers kornmun köper in fastigheten Norrö 2:61, 
även kallad Domarringen, för att skydda de lämningar som finns på denna fastighet. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-16. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-02-04, § 1:8. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-05. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens PM daterat 2015-10-02. 
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-23, § 8:3. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag nr 8/2015 besvarat med hänvisning till det särskilda uppdraget i budgeten 
för 2016 till Kommunstyrelsen att se över möjligheten för inköp av Domarringen pa Norrö 
(Norrö 2:61) till lägsta möjliga pris i samband med detaljplaneläggning. 

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

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 är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 5:8 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ^ ' Utdragsbestyrkande ner 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2016-03-09, § 5:8 

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 )ohan Boström X X 

S Anas Abdullah X X 

Ersättare 

c: Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

ÖP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -
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AU § 5:9 Dnr. KS 2015/0184 

Svar på motion nr 15/2015 från Anders Pettersson (S) - Scen för 
rock, pop, dans och performance 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 15/2015 besvarad då redan befintliga scener i kommunens ägo i första hand 
ska användas för föreslaget ändamål. 

Sammanfattning 
Anders Pettersson (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04, § 3:24, 
föreslagit att Österåkers kommun utreder möjligheten att skapa en scen för rock, pop, dans 
och performance. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-16. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-02-04,§ 1:5. 
- Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-12-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
15/2015 besvarad då redan befintliga scener i kommunens ägo i första hand ska användas för 
föreslaget ändamål. 

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 arbetsutskottet beslutar enligt Michaela 
Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Kultur- och fritids förvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 5:10 Dnr. KS 2015/0186 

Svar på motion nr 17/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Jörgen Palmberg (S) - Komvux till Hackstaskolan 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motion nr 17/2015 avslås med hänvisning till att lokalerna redan tagits i anspråk för andra 
utbildningsändamål. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04, § 3:24 föreslår motionärerna att 
Komvux inklusive SFI flyttas till Flackstaskolan. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2016-02-19. 
- Protokollsutdrag frän Skolnämndens sammanträde 2016-02-09, § 1:4. 
- Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-01-08 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att motion nr 17/2015 avslås med hänvisning till att lokalerna 
redan tagits i anspråk för andra utbildningsändamål. 

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 arbetsutskottet 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 med 3 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Skolförvaltningen 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2016-03-09, §5:10 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Fletchcr, ordförande X X 

L Mathias Lindow, l:c 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 

I<D Arne Ekstrand X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -

hcF 
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AU § 5:1 I Dnr. KS 2015/0192 

Svar på motion nr 18/2015 från Anas Abdullah (S) och Marie Ende 
(S) - Avskaffa vårdnadsbidraget 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 18/2015 besvarad med hänvisning till ändrad lagstiftning på området. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04, § 3:24, av Anas Abdullah (S) och Marie 
Ende (S) föreslås att vårdnadsbidraget avvecklas i Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-17. 
- Protokollsutdrag frän Skolnämndens sammanträde 2016-02-09, § 1:5. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
18/2015 besvarad med hänvisning till ändrad lagstiftning på området. 

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

Expedieras 
- Skolförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 5:12 Dnr. KS 2015/0235 

Svar på motion nr 20/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
och Bo Edlén (V) - Starta ett komtek Österåker 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motion nr 20/2015 anses besvarad med hänvisning till att Skolnämnden i budget 2016 och 
verksamhetsplan 2017-2018 fick i uppdrag att utreda möjligheter för "Komtek" eller liknande 
verksamhet inom förskola och skola för att stärka barn och elevers kunskap och intresse inom 
naturvetenskap/ teknik. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-06-15, § 4:31, av Andreas Lennkvist Manriquez 
(V) och Bo Edlén (V) föreslås att Skolnämnden ges i uppdrag att starta ett Komtek som 
attraherar såväl pojkar som flickor. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-17. 
- Protokollsutdrag ur Skolnämndens protokoll 2016-02-09, § 1:6. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att motion nr 20/2015 
anses besvarad med hänvisning till att Skolnämnden i budget 2016 och verksamhetsplan 2017-
2018 fick i uppdrag att utreda möjligheter för "Komtek" eller liknande verksamhet inom 
förskola och skola för att stärka barn och elevers kunskap och intresse inom naturvetenskap/ 
teknik. 

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 arbetsutskottet beslutar enligt Michalea 
Fletchers (S) yrkande. 

Expedieras 
- Skolförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU §5:13 Dnr. KS 2015/0238 

Svar på motion nr 22/2015 av Ann-Christine Furustrand (S), 
Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Marie 
Wengse (SÖ) - Uppgradera kommunens årsredovisning 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 22/2015 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommuns 
årsredovisning tas fram utifrån de legala krav som fastställts i Kommunallagen och att 
årsredovisningen speglar den verksamhet som bedrivits under året utifrån ett ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt perspektiv vars målgrupp i första hand är Kommunfullmäktige, som 
också är det organ som beslutar i ärenden avseende motioner och medborgarförslag. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriquez (V) samt 
Marie Wengse (SÖ) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-06-15, § 4:31, föreslagit 
att Österåkers kommun uppgraderar sin verksamhetsberättelse/årsredovisning med 
information om de motioner som lagts under året samt vilka beslut som fattats med anledning 
av dessa samt att Österåkers kommun uppgraderar sin verksamhetsberättelse/årsredovisning 
med information om de medborgarförslag som inlämnats samt vilka beslut som fattats med 
anledning av dessa. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-23. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
22/2015 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommuns årsredovisning tas fram utifrån 
de legala krav som fastställts i Kommunallagen och att årsredovisningen speglar den 
verksamhet som bedrivits under året utifrån ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt 
perspekdv vars målgrupp i första hand är Kommunfullmäktige, som också är det organ som 
beslutar i ärenden avseende motioner och medborgarförslag. 

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 arbetsutskottet beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 

Forts. AU § 5:13 

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

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

Expedieras 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

0 Österåker 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2016-03-09, § 5:13 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

L Mathias Lindow, 1 :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 ] .ennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -

* frcr 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 

AU §5:14 Dnr. KS 2015/0286 

Avskrivning av medborgarförslag nr I 1/2015 - Sälj 
grusfotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor samt fler 
bostäder 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avskriva medborgarförslag nr 11/2015 - Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna 
aktivitetsytor samt fler bostäder, med hänvisning till att förslagsställaren har återtagit förslaget. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 11/2015 - Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor 
samt fler bostäder, har återtagits av förslagställaren. 
Medborgaförslag som lämnas in till Österåkers kommun behandlas initialt av 
Kommunfullmäktiges presidium, som lägger förslag huruvida medborga förslaget ska 
godkännas eller ej, samt vid ett godkännande, anger i vilken omfattning detta ska beredas av 
Kommunstyrelsen, andra nämnder eller styrelser. 
Det är således Kommunfullmäktige som avgör den fortsatta beredningen av medborgarförslag 
även i de fall då förslaget har återtagits av förslagsställaren. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att avskriva medborgarförslag nr 11/2015 - Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna 
aktivitetsytor samt fler bostäder, med hänvisning till att förslagsställaren har återtagit förslaget 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 

AU § 5:15 Dnr. KS 2016/0077 

Ny ersättning hemtjänst Ljusterö och glesbygdzon 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna förslaget att zon tätort för hemtjänst på Ljusterö ersätts med 
landsbygdsersättning. 

2. Godkänna att ersättningen per timme i zon glesbygd höjs till 526 kr i egen regi samt 3 % 
momskompensation till externa utförare. 

3. Vård- omsorgsnämnden bruttoram höjs med motsvarande kostnader på 1,2 Mkr och 
finansiering sker via posten "oförutsedd" i resultatbudgeten för 2016. 

Sammanfattning 
Hemtjänstutförarna i Österåkers kommun ersätts idag med ett visst belopp per 
utförd timme som varierar utifrån att kommunen är indelad i tre olika 
geografiska zoner; tätort, landsbygd och glesbygd. Att ersättningen skiljer sig 
åt beror på att den är beräknad att täcka en viss schabloniserad restid som utgår 
från två olika centrala platser, en på fastlandet och en på Ljusterö. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-10. 
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-01-26, § 1:8. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Godkänna förslaget att zon tätort för hemtjänst på Ljusterö ersätts med 
landsbygdsersättning. 
2. Godkänna att ersättningen per timme i zon glesbygd höjs till 526 kr i egen regi samt 3 % 
momskompensation till externa utförare. 
3. Vård- omsorgsnämnden bruttoram höjs med motsvarande kostnader på 1,2 Mkr och 
finansiering sker via posten "oförutsedd" i resultatbudgeten för 2016. 

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

Expedieras 
- Socialförvaltningen 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 

AU § 5:16 Dnr. KS 2015/0408 

Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i 
Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp 
med egenvård 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta överenskommelsen mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om 
samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård i enlighet med 
rekommendationen från Kommunerna i Stockholms län (KSL). 

Sammanfattning 
Det finns sedan 2011 en överenskommelse i länet som reglerar ansvaret för egenvård när 
individen behöver praktisk hjälp. Behov* av att revidera och ta fram förslag på en ny 
överenskommelse har konstaterats hos bägge huvudmännen och beror bland annat på 
ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:23 samt SOSFS 2011:10 samt Skolverkets 
skrivelse från 2014 kring egenvård, riktad ull förskolan och skolan. 

I förslaget till ny överenskommelse tydliggörs samverkan när det gäller egenvård som 
legitimerad personal inom landstings finansierad verksamhet bedömt att den enskilde kan 
utföra men den enskilde behöver stöd från kommunalt finansierad verksamhet för att utföra. 

Skolnämnden och Vård- och omsorgsnämnden i Österåkers kommun ställer sig båda bakom 
rekommendationen från KSL. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-02 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2016-02-09, § 1:7, 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-13. 
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2015-10-27, § 9:8. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att anta överenskommelsen mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om 
samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård i enlighet med 
rekommendationen från Kommunerna i Stockholms län (KSL). 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 

Forts. AU § 5:16 

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

Expedieras 
- KSL 
- Skolförvaltningen 
- Socialförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer " Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 

AU § 5:17 Dnr. KS 2016/0037 

Om- och tillbyggnad Skärgårdsstadsskolan 

Arbetsutskottets beslut 

Uppdra at Kommunstyrelsens kontor att inleda överläggning med Armada Fastighets AB i 
syfte att återkomma med förslag och hyresberäkning avseende om- och tillbyggnad av 
Skärgårdsstadsskolan. 

Sammanfattning 
Skärgårdsstadsskolan har idag brist på klassrum, grupprum och personalutrymmen samt 
saknar en dedikerad matsal. En om- och tillbyggnad av skolan föreslås i samband med att den 
nya idrottshallen blir klar och den befintliga gymnastiksalens blir yta därmed disponibel. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att uppdra ät Kommunstyrelsens kontor att inleda överläggning med Armada Fastighets AB i 
syfte att återkomma med förslag och hyresberäkning avseende om- och tillbyggnad av 
Skärgårdsstadsskolan. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Fastighetsekonom 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 

AU § 5:18 Dnr. KS 2016/0089 

Firmatecknare för Österåkers kommun från den 21 mars 2016 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher eller 
Kommunstyrelsens l:e vice ordförande Mathias Lindow alternativt Kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande Ann-Christine Furustrand, två i förening. 

2. Kommunens firma kan också tecknas av kommundirektör Jan-Olof Friman, 
samhällsbyggnadschef Kent Gullberg, ekonomichef Katarina Leinar eller tf. socialchef Anders 
Lindblad, två i förening. 

3. I avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av teleadministratören Pia 
Granlund eller chef för Alceaservice Helena Cronberg i förening med respektive chef eller 
dennes ersättare. 

4. I likvidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton samt bankkonton för av kommunen 
förvaltade stiftelser tecknas firman av ekonomichef Katarina Leinar, redovisningschef Lena 
Wester, ekonomiassistent Agneta Jarbeck, systemekonom Thomas Ärlig, redovisningsekonom 
Marie Jansson samt redovisningsekonom Ingela Grambo, två i förening. 

Kvitteringar och överlåtelser ska tecknas på samma sätt. 

5. I kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om särskilt bidrag till 
kommunen tecknas firman av ekonomichef eller redovisningschef, var för sig. 

6. Upphäva tidigare beslut fattat av Kommunstyrelsen 2014-12-15, § 13:7. 

7. Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
Med anledning av befattningsförändringar behöver Kommunstyrelsen revidera tidigare taget 
beslut om firmateckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-18. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 

Forts. AU § 5:18 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher eller 
Kommunstyrelsens l:e vice ordförande Mathias Lindow alternativt Kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande Ann-Christine Furustrand, två i förening. 
2. Kommunens firma kan också tecknas av kommundirektör Jan-Olof Friman, 
samhällsbyggnadschef Kent Gullberg, ekonomichef Katarina Leinar eller tf. socialchef Anders 
Lindblad, två i förening. 
3. I avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av teleadministratören Pia 
Granlund eller chef för Alceaservice Helena Grönberg i förening med respektive chef eller 
dennes ersättare. 
4. I likvidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton samt bankkonton för av kommunen 
förvaltade stiftelser tecknas firman av ekonomichef Katarina Leinar, redovisningschef Lena 
Wester, ekonomiassistent Agneta Jarbeck, systemekonom Thomas Ärlig, redovisningsekonom 
Marie Jansson samt redovisningsekonom Ingela Grambo, tvä i förening. 
Kvitteringar och överlåtelser ska tecknas på samma sätt. 
5. I kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om särskilt bidrag till 
kommunen tecknas firman av ekonomichef eller redovisningschef, var för sig. 
6. Upphäva tidigare beslut fattat av Kommunstyrelsen 2014-12-15, § 13:7. 
7. Omedelbar justering av ärendet. 

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

Expedieras 
- Utsedda firmatecknare 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 

0 Österåker 

AU §5:19 Dnr. KS 2016/0039 

Uppdrag gällande drift av insatsen personlig assistans i egen regi 
samt revidering av Styrmodellsprinciper för beställare- och 
utförarorganisation i Österåkers kommun 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta tillägg till Styrmodellsprinciper för beställare- och utförarorganisation i Österåkers 
kommun jämte tillämpningsanvisningar, i syfte att förtydliga Kommunstyrelsens roll och 
funktion vid framtida beslutsfattande i ärenden som gäller fråga huruvida Österåkers kommun 
ska bedriva viss verksamhet i egen-regi eller ej, i enlighet med förvaltningen tjänsteutlåtande, 
daterat 2016-02-23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del 

1. Med anledning av Produktionsstyrelsens begäran uppdra till Kommunstyrelsens kontor att i 
samråd med berörda förvaltningar utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga 
förutsättningarna i syfte att se över konkurrensneutraliteten inom insatsen personlig assistans 
samt även kommunens insats för vikariebemanning hos privata utförare. 

2. Uppdra till Kommunstyrelsens kontor att ull Kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-25 
redovisa uppdraget gällande Produkdonsstyrelsens insats personlig insats. 

Sammanfattning 
Personlig assistans är ett stöd som kan beviljas för personer med funktionsnedsättning som 
behöver hjälp för att tillgodose grundläggande behov. Insatsen kan baseras på 
Socialförsäkringsbalken, Socialtjänstlagen eller på Lagen om stöd och service för vissa 
funktionsnedsatta. 
I Österåkers kommun finns flera utförare inom denna insats, varav Produktionsstyrelsen är 

Utöver de kunder som valt den kommunala driften för personlig assistans, har 
Produktionsstyrelsen en separat beställning om att vid ordinarie personals frånvaro 
vikariebemanna även för privata utförare, om deras kunder så önskar. 
Produktionsförvaltningen verksamhet inom insatsen personlig assistans har under längre tid 
genererat ett underskott. De åtgärder vilka förvaltningen vidtagit har inte nått önskad 
ekonomisk effekt, varför Produktionsstyrelsen beslutat om att hos Kommunstyrelsen anhålla 
om en utredning av förutsättningarna för att upphöra med aktuell verksamhet inom egen regi. 

Forts. 

Justerandes signaturer > , , Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 

Forts. AU § 5:19 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-03-03. 
- Protokollsutdrag från Produktionsstyrelsens sammanträde 2016-02-25, § 2:5. 
- Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-22. 

Arne Ekstrand (KD) anmäler jäv och lämnar lokalen. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen beslutar 
Anta tillägg till Styrmodellsprinciper för beställare- och utförarorganisation i Österåkers 
kommun jämte tillämpningsanvisningar, i syfte att förtydliga Kommunstyrelsens roll och 
funktion vid framtida beslutsfattande i ärenden som gäller fråga huruvida Österåkers kommun 
ska bedriva viss verksamhet i egen-regi eller ej, i enlighet med förvaltningen tjänsteutlåtande, 
daterat 2016-02-23. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del 
1. Med anledning av Produktionsstyrelsens begäran uppdra till Kommunstyrelsens kontor att i 
samråd med berörda förvaltningar utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga 
förutsättningarna i syfte att se över möjligheten att upphöra med egen-regi-verksamhet inom 
insatsen personlig assistans, samt även kommunens insats för vikariebemanning hos privata 
utförare, 
2. Uppdra till Kommunstyrelsens kontor att till kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-25 
redovisa uppdraget gällande Produktionsstyrelsens insats personlig insats. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i beslutssatsen ett innebärande "... i syfte att se över 
möjligheten att upphöra med egen-regi-verksamhet inom insatsen personlig assistans, samt 
även kommunens insats för vikariebemanning hos privata utförare" ersätts med 
"... i syfte att se över konkurrensneutraliteten inom insatsen personlig assistans samt även 
kommunens insats för vikariebemanning hos privata utförare." 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar ändring i beslutssats ett innebärande "... i syfte att se över 
möjligheten att upphöra med egen-regi-verksamhet inom insatsen personlig assistans, samt 
även kommunens insats för vikariebemanning hos privata utförare" ersätts med 
"... i svfte att behålla egen regi verksamheten inom insatsen personlig assistans, samt även 
kommunens insats för vikariebemanning hos privata utförare." 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande till 
beslutssatsen "Anta tillägg till Styrmodellsprinciper för beställare- och utförarorganisation i 
Österåkers kommun jämte tillämpningsanvisningar, i syfte att förtydliga Kommunstyrelsens 
roll och funktion vid framtida beslutsfattande i ärenden som gäller fråga huruvida Österåkers 
kommun ska bedriva viss verksamhet i egen-regi eller ej, i enlighet med förvaltningen 
tjänsteutlåtande, daterat 2016-02-23." och finner att så är fallet. 
Forts. 

Justerandes signaturer y-r-K—> 
viS1— 

Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 

Forts. AU § 5:19 

Ordföranden frågar därefter om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande 
till beslutssatsen två "Uppdra till Kommunstyrelsens kontor att till kommunstyrelsens 
sammanträde 2016-05-25 redovisa uppdraget gällande Produktionsstyrelsens insats personlig 
insats." och finner att så är fallet. 

Ordföranden frågar nu om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
ändringsyrkande till beslutssatsen ett "... i syfte att se över konkurrensneutraliteten inom 
insatsen personlig assistans samt även kommunens insats för vikariebemanning hos privata 
utförare." eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) ändringsyrkande till beslutssatsen ett "... i 
syfte att behålla egen regi verksamheten inom insatsen personlig assistans, samt även 
kommunens insats för vikariebemanning hos privata utförare." och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt Michaela Fletchers (M) ändringsyrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) 
ändringsyrkande röstar ja, den som är för Ann-Christine Furustrands (S) ändringsyrkande 
röstar nej. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Produktions förvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ^ iClSr^ Utdragsbestyrkande te/f .. fkr 



13 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2016-03-09, §5:19 

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 )ohan 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 -



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 

AU § 5:20 Dnr. KS 2015/0402 

Strategi för motverkande av religiös och annan extremism 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta Strategi för motverkande av religiös och annan extremism. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Uppdra till Trygg i Österåker att utifrån strategin ta fram förslag på handlingsplan. 

Sammanfattning 
Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram en strategi för att motverkande av religiös 
och annan extremism, där risk för våld, förtryck av individer samt planering av eller utförande 
av terrorhandlingar riskerar att uppstå. Uppdraget ska redovisas före sommaren 2016. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-03-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta Strategi för motverkande av religiös och annan extremism. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Uppdra till Trygg i Österåker att utifrån strategin ta fram förslag pa handlingsplan. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Tryggh e tssamordnaren 
- Trygg i Österåker 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 

AU § 5:21 Dnr. KS 2016/0081 

Komplettering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta kompletteringar av Kommunstyrelsens delegationsordning enligt förvaltningens 
tjänsteutlåtande 2016-02-16, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Till följd av ny taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplaner behöver rätten att fatta beslut 
om grävtillstånd delegeras till ansvarig tjänsteman på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att anta kompletteringar av Kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
förvaltningens tjänsteudåtande 2016-02-16, bilaga 1. 

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

Expedieras 
Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


