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Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X 
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X §2:9 Hans J. § 2:9 

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 § 2:9 

MP Michael Solander X 

Övriga närvarande Funktion 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 

Katarina Leinar Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 
Fredrik Zethneus Sekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 2:1 

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor 

Arbetsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs med ändring enligt nedan. 

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

Ärenden som tillkommer 
Ärende "Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen", "Verksamhetsplan och budget 
för Kommunfullmäktige" samt "Borgensansökan från Österåkers Exploateringsfastigheter 
AB" läggs till dagordningen och blir nummer 13, 14 och 15 på dagordningen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 2:2 

Val av justerare och information 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet 
justeras senast måndagen den 9 februari, kl. 08.00, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras 
senast måndagen den 9 februari, kl. 08.00, kommunkansliet. 

Information 

Justerandes signaturerUtdragsbestyrkande W 
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O Österåker 

AU §2:3 Dnr. KS 2015/0024-010 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Ersätta SAM 1:2 Delegeringsbrev med Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, SAM 1:3 
Re turneringsbrev med Returnering av fördelad arbetsmiljöuppgift samt SAM 1:4 
Arbetstagarens arbetsmiljöansvar med Fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

Sammanfattning 
Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-01-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att ersätta SAM 1:2 Delegeringsbrev med Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, SAM 1:3 
Returneringsbrev med Returnering av fördelad arbetsmiljöuppgift samt SAM 1:4 
Arbetstagarens arbetsmiljöansvar med Fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

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

Expedieras 
- Personalenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer IA^S'^ Utdragsbestyrkande ^ tur 
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AU §2:4 Dnr. KS 2015/0044 

Ändring av Bestämmelser avseende stöd till politiska partier 
representerade i fullmäktige för mandatperioden 2015 - 2018 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Ändring av de nuvarande bestämmelserna § 24 "Politisk beredning " respektive § 25 
"Politiska sekreterare", i enlighet med tjänsteutlåtande, daterat 2015-01-26. 

2. Uppdra till Kommunstyrelsens kontor att komplettera § 24, med en not som definierar 
begreppet arbetsplats. 

Sammanfattning 
I föreliggande ärende föreslås ändring i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar 
för Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politisk verksamhet ÖFS 2013:36, 
vilka antogs av Kommunfullmäktige 2013-12-16 § 9:17. 
Efter fullmäktiges beslutsfattande har Riksdagen fattat beslut om nya bestämmelser i 
Kommunallagen avseende stöd till politiska partier. Detta i sin tur kräver ett förtydligande av 
Österåkers kommuns lokala bestämmelser, särskilt avsnittet under § 24 "Politisk beredning" 
samt § 25 "Politisk sekreterare". 
Förslaget innebär ingen ändring för Österåkers kommun, finansiellt. Förslaget är således 
kostnadsneutralt. Personalomkostnader ska inrymmas inom respektive partis ram. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-01-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunkansliets beslutsförslag innebärande att ändring 
av de nuvarande bestämmelserna § 24 "Politisk beredning " respektive § 25 "Politiska 
sekreterare", i enlighet med tjänsteutlåtande, daterat 2015-01-26. 

Johan Boström (M) yrkar på tillägg innebärande att uppdra till Kommunstyrelsens kontor att 
komplettera § 24, med en not som definierar begreppet arbetsplats. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 2:5 Dnr. KS 2015/0049 

Förslag till lönesatsning med lönetrappa för socialsekreterare, 
bistånds- och LSS-handläggare 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna lönetrappa för socialsekreterare med myndighetsutövande arbetsuppgifter inom 
Socialnämnden och bistånds- och LSS-handläggare inom Vård- och omsorgsnämnden. 
Lönetrappan införs retroaktivt från den 1 januari 2015. 

2. Godkänna cngångssatsning till socialsekreterare med myndighetsutövande arbetsuppgifter 
och bistånds- och LSS-handläggare. Lönesatsningen införs retroaktivt från den 1 januari 2015. 

3. Lönetrappan och cngångssatsning finansieras inom Socialnämndens respektive Vård- och 
omsorgsnämndernas befintliga budgetramar. 

Sammanfattning 
En lönetrappa med fast belopp föreslås införa till yrkesgrupperna socialsekreterare, bistånds-
och LSS-handläggare i myndighetsutövande funktioner inom socialförvaltningen. Vidare 
föreslås en engångssatsning på nämnda yrkesgrupper gällande dem som arbetat mer än två år 
inom socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Personalenhetens tjänsteutlåtande daterat 2014-12-18.. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till personalenhetens beslutsförslag innebärande att 
1. Godkänna socialförvaltningens förslag till lönetrappa för socialsekreterare med 
myndighetsutövande arbetsuppgifter inom Socialnämnden och bistånds- och LSS-handläggare 
inom Vård- och omsorgsnämnden. Lönetrappan införs retroaktivt frän den 1 januari 2015. 
2. Godkänna socialförvaltningens förslag till engångssatsning till socialsekreterare med 
myndighetsutövande arbetsuppgifter och bistånds- och LSS-handläggare. Lönesatsningen 
införs retroaktivt från den 1 januari 2015. 
3. Lönetrappan och engångssatsning finansieras inom nämndernas befintliga budgetramar. 

Michaela Fletcher (M) yrkar ändring och tillägg enligt följande innebärande att i 
beslutssatsen ett och två strvks "• • • social förvaltningens förslag till..." och att i 
beslutssatsen tre komplettera med "... Socialnämndens respektive Vård- och 
omsorgsnämndens...". 

Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 2:5 

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

Expedieras 
- Personalenheten 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 2:6 Dnr. KS 2014/0325 

Ekonomiskt bidrag till Nykvarn bygdegård 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Bevilja bidrag om 194 000 kr avseende finansiering av återstående renoveringsåtgärder. 

2. Bidraget utbetalas efter att redovisning av nedlagda kostnader för renoveringen inkommit. 

3. Finansiera bidraget inom Kommunstyrelsens ram 2015. 

Sammanfattning 
Nykvarns bygdegård har inkommit med en framställan om ekonomiskt bidrag för renovering 
av deras lokal. Ansökan avser återstående åtgärder utöver de som bygdegården redan 
ombesörjt på egen hand. 

Nykvarns bygdegård redovisar i sin framställan kostnader får återstående åtgärder samt pekar 
pä den betydelse bygdegården har för aktiviteter såsom barnkalas, högtidsfester, 
föreningsmöten med mera som genom detta bidrag säkrar bygdegårdens framtid. 

Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2014-12-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
1. Bevilja bidrag om 194 000 kr avseende finansiering av återstående renoveringsåtgärder. 
2. Bidraget utbetalas efter att redovisning av nedlagda kostnader för renoveringen inkommit. 
3. Finansiera bidraget inom Kommunstyrelsens ram 2015. 

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

Expedieras 
- Nykvarns bygdegård 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 
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0 Österåker 

AU §2:7 Dnr. KS 2015/0042-002 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende 
Finans- och kamerala ärenden 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta delegationsordning för Finans- och kamerala ärende gällande ändring av punkt 3.4 samt 
ny punkt 3.5. 

Sammanfattning 
Föreslagen ändring och tillkommande ärende är 
3.4 Revidering 
3.5 Ny 

Ärende Delegat/ersättare 
3.4 Teckna kommunens firma för att 
genomföra finansiella transaktioner i 
överensstämmelse med Österåkers kommuns 
Pensionspolicy och Policy för överlikviditet 

Ekonomichef och Kommundirektör i 
förening enligt vid varje tidpunkt gällande 
firmateckningsbeslut 

3.5 Justera säkerhetsgolvet, dock aldrig lägre 
än 90 % i överensstämmelse med Österåkers 
kommuns Pensionspolicy 

Ekonomichef och Kommundirektör i 
förening enligt vid varje tidpunkt gällande 
firmateckningsbeslut 

Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-01-22 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att anta 
delegationsordning för Finans- och kamerala ärende gällande ändring av punkt 3.4 samt ny 
punkt 3.5. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 2:8 Dnr. KS 2014/0373-007 

Revisionens granskning av finansverksamheten 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtande daterat 2015-01-22. 

Sammanfattning 
Utifrån de rekommendationer och påpekanden som revisorerna lämnat kommenteras dessa 
nedan: 
Revisorerna menar att den löpande rapporteringen från förra It a ren avseende det om Policyn för pensionsmedel 
föreskriver behöver kompletteras bland annat avseende anskaffningsvärde och ansvarsfulla placeringar. 
Efter kontakt med förvaltaren ska detta vara åtgärdat fr.o.m. novemberuppföljningen. 
Ekonomienheten kontrollerar att detta efterlevs. 

Po/icyn för förvaltning av pensionsmedel innehåller en delegering som innebär en justering av KS 
delegationsordning 
Åtgärden är genomförd på så sätt att förslag till komplettering av delegationsordningen 
föreslås beslutas i KS 2015-02-16. I samband med detta beslut fastställs också 
ansvarsfördelning och delegation kring Policyn för överlikviditet. 

Synpunkter från revisionen har lämnats avseende redovisning av må/uppfyllelse och utvecklad 
likviditetsplanering. 
Redovisning av måluppfyllelsen för förvaltningen av pensionsmedel och överlikviditet avses 
lämnas i Årsredovisningen för 2014. Likviditetsplanering görs redan i kommunen kan behöva 
dokumenteras 

Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-01-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att om 
yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtande daterat 2015-01-22. 

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

Expedieras 
- Revisorerna 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 2:9 Dnr. KS 2015/ 

Delfinansiering angående utrymningstrappa Vårdbo äldreboende 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige 

1. Vård- och omsorgsnämnden ersättare hyresvärden Odentuna Fastighets AB med hälften av 
kostnaden för ny utrymnings trappa upp till 75 tkr. 

2. Finansiering av kostnaden sker inom Vård- och omsorgsnämndens tilldelade ram. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun och Vård- och omsorgsnämnden förhyr sedan 1995 lokaler för 
äldreboendet Vårdbo. Lokalen behöver nu kompletteras med en utvändig utrymnings trappa 
till en uppskattad kostnad av 150 tkr. Då ansvaret för åtgärden inte är tydligt reglerad mellan 
hyresgäst och hyresvärd föreslås att parterna dela lika på kostnaden. 

Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-01-19. 

Ann-Christine Furustrand (S) anmäler jäv och lämnar lokalen. Hans Johansson (S) ersättar 
Ann-Christine Furustrand (S) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
1. Vård- och omsorgsnämnden ersättare hyresvärden Odentuna Fastighets AB med hälften av 
kostnaden för ny utrymningstrappa upp till 75 tkr. 
2. Finansiering av kostnaden sker inom Vård- och omsorgsnämndens tilldelade ram. 

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

Expedieras 
- Odentuna Fastighets AB 
- Ekonomienheten, controllcr 
- Kansliet 

Jäv 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 2:10 Dnr. KS 2014/0372-01 

Rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i 
ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 
15 § kommunallagen 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare 

Sammanfattning 
I ärende om Redovisning från nämnderna enlig 3 kap 15 § Kommunallagen (KL), vilket 
noterades i beslut 2014-09-01, KF § 6:12/2014, redovisades bland annat hur nämnderna har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige givit nämnderna, med stöd av KL 3 kap 12 §. I 3 kap 12 
§ anges: "I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäktige 
uppdra at en nämnd att genomför en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige fastställt, om inte någon att följer av lag". 
Med anledning av redovisningen som fullmäktige tog ställning till den 1 september 2014, görs 
en uppföljning av de uppdrag som då redovisades som ej verkställda. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-02-02 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 2:1 I Dnr. KS 2015/0023 

Riktlinjer för utmanarrätt i Österåkers kommun 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Upphäva det hittills gällande regelverket jämte tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt ÖFS 
2013:18, i enlighet med tjänsteutlåtande, daterat 2015-01-20, dnr. KS 2015/23-141. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Anta riktlinjer för utmanarrätt i Österåkers kommun, i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat 2015-01 -20, dnr. KS 2015/23-141, 

Reservation 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar en reservation 
Vi reserverar oss mot förslaget då vi inte står bakom utmanarrätten utan föredrar upphandling 
då vi anser att det ska vara kommunen som tar initiativet till vilka verksamheter som eventuellt 
skall upphandlas. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
I föreliggande ärende föreslås att Österåkers kommun antar nya riktlinjer för utmanarrätt. 
Sedan tidigare har gällt ett särskilt regelverk jämte tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt, 
vilket Kommunfullmäktige antog 2013-06-17, KF § 5:10, ÖFS 2013:18. 
De hittills gällande reglerna har inneburit att den eller de facknämnder som varit berörda har 
fattat beslut om tillstyrkande av eventuell utmaning. Mot bakgrund av den generellt viktiga 
och strategiska frågan huruvida verksamhet inom Österåkers kommun ska vara möjlig att 
utmana och därmed, i förlängningen upphandlas enligt gällande lag om offentlig upphandling, 
föreslås att kommunens beslut om tillstyrkande eller ej ensamt ska fattas av Kommunstyrelsen. 
Vidare föreslås att i händelse av att utmaning omfattar verksamhet som faller inom någon av 
facknämndernas ansvarsområde ska Kommunstyrelsen före sitt beslut om eventuellt 
tillstyrkande, inhämta upplysningar och information från berörd facknämnds förvaltning. 

Förslaget omfattar styrdokument av dignitet "Riktlinjer", varför beslutet föreslås stanna pa 
Kommunstyrelsens beslutnivå. Dock krävs ett beslut av Kommunfullmäktige om upphävande 
av det tidigare regelverket. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-01-21. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 2:11 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslaget innebärande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Upphäva det hittills gällande regelverket jämte tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt OFS 
2013:18, i enlighet med tjänsteutlåtande, daterat 2015-01-20, dnr. KS 2015/23-141. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Anta riktlinjer för utmanarrätt i Österåkers kommun, i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat 2015-01-20, dnr. KS 2015/23-141. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på ärendet. 

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

Expedieras 
- Kansliet/ÖFS 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § 2:12 Dnr. KS 2013/0353 

Svar på motion nr 6/2013 från Peter Nummert (RP) - Vård av 
kultur- och fornminnen - Ansvarsdelegering och vårdplan 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarat med hänvisning till att Kommunfullmäktige2014-11-07, § 8:10, fattat 
beslut om ny politisk organisation för mandatperioden 2015-2018 samt 2014-12-15, § 9:33, 
fastställt reglemente för nämner och styrelse, innebärande att ansvar för värd av kultur och 
fornminnen därmed åvilar den nybildade Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Peter Nummert (RP) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2013-11-11, § 8:6, 
föreslagit att Österåkers kommun ser över ansvarsdelegering och en vårdplan för vård av 
kultur- och fornminnen. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) beslutsförslag daterat 2015-01-20. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-01-14. 
- Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-12-16, § 9:6. 
- Kultur- och utbildningsnämndens tjänsteudåtande daterat 2014-10-14. 
- Utdrag ur Byggnadsnämndens protokoll 2014-02-18, § 2:9. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-02-12 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att besluts förslag 

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

Expedieras 
Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04 

AU § 2:13 Dnr. KS 

Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
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 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04 

AU § 2:14 Dnr. KS 

Verksamhetsplan och budget för Kommunfullmäktige 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan och budget för Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Ekonomienheten bereder ärendet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04 

AU § 2:15 Dnr. KS 2014/0338-045 

Borgensansökan från Österåkers Exploateringsfastigheter 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bevilja Österåkers Exploateringsfastigheter AB kommunal borgen på 22 000 000 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning avseende förvärv av fastigheterna Smedby 13:1, Smedby 
19:4, Smedby 19:5 samt Smedby 19:6. 

2. Borgensavgift tas ut enligt budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:31/2014. 

Sammanfattning 
Österåkers Exploaterings fastighet AB (556791-2588) ansöker om kommunal borgen på 
22 000 000 kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning för att förvärva fastigheterna Smedby 
13:1, Smedby 19:4, Smedby 19:5 samt Smedby 19:6. 

Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-01-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
1. Bevilja Österåkers Exploaterings fas tigheter AB kommunal borgen på 22 000 000 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning avseende förvärv av fastigheterna Smedby 13:1, Smedby 
19:4, Smedby 19:5 samt Smedby 19:6. 
2. Borgensavgift tas ut enligt budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:31/2014. 

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

Expedieras 
- Österåkers Exploateringsfastigheter AB 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


