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KS § 9:27 Dnr. PU 20I9/0095

Överenskommelse om samverkan mellan Skolverket och

Österåkers kommun avseende insatser inom ramen för uppdraget

om samverkan för bästa skola

Kommunstyrelsens beslut

1. Teckna överenskommelse (ÖK 1) med Skolverket om samverkan avseende insatser inom
ramen för uppdraget om samverkan för länets bästa skola, i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande 2019-07-18 inklusive bilagor.

2. Uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande samt Tf. Produktionschef att underteckna

överenskommelsen (ÖK l).

3. Omedelbar justering av ärendet.

Sammanfattning

Skolverket har beslutat att samverka och stödja Österåkers kommun i det inledande arbetet

med att genomföra nulägcsanalys och framtagande av åtgärdsplan under perioden 2019-06-20
- 2020-05-08 inom ramen för uppdraget samverkan bästa skola. Skolverket har också beslutet

att tilldela Österåkers kommun 200 000 kronor under nämnda period.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-07- 18.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande
'1. Teckna Överenskommelse (ÖK 1) med Skolverket om samverkan avseende insatser inom
ramen för uppdraget om samverkan för länets bästa skola, i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande 2019-07-18 inklusive bilagor.

2. Uppdra ät Kommunstyrelsens ordförande samt Tf. Produktionschef att underteckna

överenskommelsen (ÖK 1).

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

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden
och ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Skolverket
- Produktionsförvaltningen

Justerandes signaturer w, W Utdragsbestyrkande
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KS § 9:29 Dnr. KS 20I9/02I5

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr I6669-I9,

angående Iaglighetsprövning enligt kommunallagen avseende

ordförandebeslut på brådskande delegation om att tillfälligt ej

bedriva förskoleverksamhet på Åsättra Förskola

Kommunstyrelsens beslut

1. Till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 16669-19, Överlämna yttrande i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilagorna 1-3, daterat 2019-08-12, innebärande att

Österåkers kommun bestrider överklagandet och yrkar att Förvaltningsrätten avslår detta.

2. Omedelbart justera protokollet avseende beslut om yttrande till Förvaltningsrätten i

Stockholm i mål nr 16669 - 19, angáende laglighetsprövning enligt Kommunallagen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun fattade 2019-06-28, på delegation i

brådskande ärende, beslut om att ”Tillfälligt ej bedriva förskoleverksamhet på Åsättra förskola

från och med 2019-09-01”, med hänvisning till att omständigheterna vid tidpunkten för

nämnda beslut, dels gällde att barnantalct understeg lägsta antal barn för att

förskoleverksamhet ska kunna bedrivas kostnadseffektivt, dels att förskolan stod utan

personal.

Ordförandebeslutet, i ärende PU 2019/0094, har därefter överklagats till Förvaltningsrätten i

Stockholm, som förelagt kommunen att inkomma med yttrande, senast 2019-08-26.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-08-21.

Deltar ej i beslutet

Ann-Christine Furustrand (S) deltar inte i beslutet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande
1. Till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 16669-19, Överlämna yttrande i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilagorna 1-3, daterat 2019-08-12, innebärande att

Österåkers kommun bestrider överklagandet och yrkar att Förvaltningsrättcn avslår detta.

2. Omedelbart justera protokollet avseende beslut om yttrande till Förvaltningsrättcn i

Stockholm i mål nr 16669 - 19, angående laglighetsprövning enligt Kommunallagcn.

forts.

Justerandes signaturerW W UtdragsbestYrkande
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Forts. KS § 9:29

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förvaltningsrätten i Stockholm
- Kommunkansliet

JUSterandes signaturer g AC? Utdragsbestyrkande
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KS § 9:30 Dnr. KS 20I9/0I79

Yttrande med anledning av förvaltningsrättens föreläggande att

lämna yttrande över Hans Hellbergs överklagan avseende

Österåkers kommuns beslut om förvärv av samtliga aktier i ÖGAB
Fastighet 6 AB, Mål I2237-I9 Avdelning 33

Kommunstyrelsens beslut

'1. Österåker kommun yrkar att kommunens anslag av kommunfullmäktiges beslut bedöms
uppfylla förutsättningarna i '13 kap. 5 § kommunallagen och att (överklagan på denna grund
avvisas.

För den skull förvaltningsrätten beslutar pröva ärendet i sak lämnas detta tjänsteutlåtande som
kommunstyrelsens eget yttrande i ärendet.

2. Omedelbar justering av ärendet.

Sammanfattning

Österåkers kommun har 2016 förvärvat ett markområde från Österåkers Golf AB.
Kommunfullmäktiges beslut har 2019 Överklagats av Hans Hellberg

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-19.

Deltar ej i beslutet

Roger johansson (RP) deltar ej i beslutet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att Österåker kommun yrkar att kommunens anslag av kommunfullmäktiges
beslut bedöms uppfylla förutsättningarna i 13 kap. 5 § kommunallagen och att överklagan på

denna grund avvisas. För den skull förvaltningsrätten beslutar pröva ärendet i sak lämnas detta

tjänsteutlåtande som kommunstyrelsens eget yttrande i ärendet.

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

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förvaltningsrätten i Stockholm
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

ä 5 7470?'
Utdragsbestyrkande


