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0 Österåker 
Sammanträdesprocokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-1 1-09 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. - Michaela H. 

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 

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Katarina Leinar Ekonomichef 

Fredrika Andersson Personalchef 
Peter Freme Kanslichef 

Fredrik Zethrasus Sekreterare 

justerandes signaturer bef Utdragsbestyrkande 
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AU § I 1:1 

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor 

Arbetsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Ärende som tillkommer 
Ärende "Bidrag till Rydbo idrottsplats" blir nummer 20 på dagordningen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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AU § I 1:2 

Val av justerare och information 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet 
justeras senast måndagen den 16 november, kl. 10.00, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Michaela Fletcher (M) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast måndagen den 16 november, kl. 10.00, kommunkansliet. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-1 1-09 

AU §11:3 Dnr. KS 2015/0373 

Policy för intern kontroll i Österåkers kommun 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Fastställa policy för intern kontroll i Österåkers kommun i enlighet med kommunstyrelsens 
kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-10-27. 

2. Upphäva tidigare Reglemente för ekonomisk internkontroll (1999:18). 

3. Andra i bilagan "Policy för intern kontroll i Österåkers kommun", under rubriken 
"Ansvar", andra stycket innebärande att "Kommunstyrelsens kontor ansvarar för att årligen 
utse gemensamma granskningsområden" ersätts med "Kommunstyrelsens kontor ansvarar för 
att årligen ta fram förslag på gemensamma granskningsområden". 

Sammanfattning 
Kommunens Reglemente för ekonomisk internkontroll (1999:18) är i behov av revidering och 
komplettering. Syftet med intern kontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning och att 
undgå allvarliga fel. Vidare utgör den en betydelsefull del i kommunens styrsystem och ska 
säkerställa att nämnderna följer Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Föreslagen policy, 
med kompletterande riktlinjer, ska säkerställa att arbetet med den interna kontrollen 
uppfyller detta syfte 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor, ekonomienhetens, tjänsteutlåtande daterat 2015-10-27 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att 
1. Fastställa policy för intern kontroll i Österåkers kommun i enlighet med kommunstyrelsens 
kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-10-27. 
2. Upphäva tidigare Reglemente för ekonomisk internkontroll (1999:18). 

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i bilagan "Policy för intern kontroll i Österåkers 
kommun", under rubriken "Ansvar", andra stycket innebärande att "Kommunstyrelsens 
kontor ansvarar för att årligen utse gemensamma granskningsområden" ersätts med 
"Kommunstyrelsens kontor ansvarar för att årligen ta fram förslag på gemensamma 
granskningsområden". 

Forts. 

Justerandes signaturer ^ ̂  Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 11:3 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Redovisningsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-1 1-09 

AU § I 1:4 Dnr. KS 2015/0374 

Riktlinjer för intern kontroll i Österåkers kommun 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Fastställa riktlinjer för intern kontroll i Österåkers kommun i enlighet med kommunstyrelsens 
kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-10-27. 

Sammanfattning 
Förslag till ny policy för intern kontroll är framtagen för beslut i Kommunfullmäktige. 
Föreslagen policy kompletteras av bilagda riktlinjer där processen med intern kontroll 
konkretiseras, med avseende på innehåll, tidplan och organisation. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor, ekonomienhetens, tjänsteutlåtande daterat 2015-10-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att fastställa riktlinjer för intern kontroll i Österåkers kommun i enlighet med 
kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-10-27. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Redovisningsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU §11:5 Dnr. KS 2015/0245 

Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet 
Norrvatten 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Ge Kommunalförbundet Norrvatten ett särskilt medgivande från Österåkers kommun att 
utöka sin låneram från nuvarande 900 000 000 kr till 1 200 000 000 kr. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Norrvatten hemställer om Österåkers kommuns särskilda medgivande 
om att Norrvatten får uppta lån för finansiering av sin verksamhet till ett sammanlagt belopp 
om 1 200 000 000 kr från och med 2016. En förutsättning är att samtliga medlemskommuner 
fattar beslut om särskilt medgivande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor, ekonomienhetens, tjänsteutlåtande daterat 2015-10-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att ge Kommunalförbundet Norrvatten ett särskilt medgivande från Österåkers kommun att 
utöka sin låneram från nuvarande 900 000 000 kr till 1 200 000 000 kr. 

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

Expedieras 
- Kommunalförbundet Norrvatten 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer bT^\P Utdragsbestyrkande 
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AU §11:6 Dnr. KS 2015/0363 

Riktlinjer för bidrag till b/gdegårdar och andra samlingslokaler i 
Österåkers kommun 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta riktlinjer för bidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
På uppdrag av Kommunstyrelsen (KS 2015-02-16, § 3:12) har kommunstyrelsens kontor-
utarbetat riktlinjer för bidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i Österåkers 
Kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-10-29. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag anta riktlinjer 
för bidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i Österåkers kommun. 

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

Expedieras 
- Fastighetsekonom 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ^ ^ Utdragsbestyrkande 
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AU § I 1:7 Dnr. KS 2015/0361 

Renovering av Hemtjänstens lokal på Norrgårdsvägen 3 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsens kontor ges i uppdrag att teckna tilläggsavtal med Armada Bostäder AB 
avseende renovering av Hemtjänstens lokal på Norrgårdsvägen 3 till en maximal kostnad av 
750 tkr, motsvarande ett hyrestillägg om maximalt 90 tkr under 10 år. 

2. Notera till protokollet att samråd med Produktionsförvaltningen skett avseende 
finansiering. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor föreslår att tilläggsavtal tecknas med Armada Bostäder AB 
avseende renovering av Hemtjänstens lokal på Norrgårdsvägen 3. Den ökade hyreskostnaden 
får maximalt uppgå till 90 tkr per år under 10 år. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens konto, ekonomienhetens, tjänsteutlåtande daterat 2015-10-29. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Kommunstyrelsens kontor ges i uppdrag att teckna tilläggsavtal med Armada Bostäder AB 
avseende renovering av Hemtjänstens lokal på Norrgårdsvägen 3 till en maximal kostnad av 
750 tkr, motsvarande ett hyrestillägg om maximalt 90 tkr under 10 år. 
2. Notera till protokollet att samråd med Produktionsförvaltningen skett avseende 
finansiering. 

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

Expedieras 
- Fastighetsekonom 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ^ ' Utdragsbestyrkande 
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0 Österåker 

AU §11:8 Dnr. KS 2014/0336 

Svar på motion nr 14/2014 från Björn Molin (RP) - Näringslivets 
möjligheter i Österåker 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
I motionen "Näringslivets möjligheter i Österåker" yrkas på att en utredning skall påbörjas 
som skall undersöka om maken där reningsverket ligger i Margretelund efter en anslutning till 
Käppala kan användas för näringsverksamheter som är knutna till båt- och skärgårds företag. 
Inom ramen för Käppalaprojektet har redan en utredning påbörjats som syftar till en 
omdisponering av Österåkervattens verksamhet på reningsverks fastighet. Utredningsarbetet 
bedrivs med förutsättningen att verksamheter med marin- och skärgårdsanknytning kan vara 
lämplig på den mark som frigörs. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-11-03. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-02. 

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 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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AU § I 1:9 Dnr. KS 2015/0236 

Svar på motion nr 21/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V), 
Heidi Stapf Ekström (MP), Marie Wengse (SÖ) och Ann-Christine 
Furustrand (S) - Inrätta ett utbildningsråd 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen med hänvisning till att Kommun fullmäktige i beslut 2014-11-17 § 8:10 (Ny 
politisk organisation) samt i beslut 2014-12-15 § 9:33 (Reglementen för nämnder och styrelser 
i Österåkers kommun för mandatperioden 2015-2018) inrättat en Skolnämnd, som - med 
undantag för själva driften - har ansvaret för verksamhet reglerad i skollagen. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Motionen är skriven som ett försök skapa en samlingsplats för alla partier för att samtala om 
Österåkers viktigaste fråga - om skolan. Vi är övertygade om att partierna i Österåker måste 
börja samarbete i för kommunen viktiga frågor - som till exempel frågan om skolan. Genom 
att avslå motionen visar alliansen sin ovilja till samarbete, vilket vi beklagar. Vi har därför inte 
funnit det meningsfullt att strida i sakfrågan. 
Ann-Christine Furustrand 

Sammanfattning 
Motion nr 21/2015 - Inrätta ett utbildningsråd - väcktes i Kommunfullmäktige 2015-06-15, § 
4:31 av Andreas Lennkvist Manriquez (V), Heidi Stapf Ekström (MP), Marie Wengse (SÖ) 
och Ann-Christine Furustrand (S). 
Motionärerna anser att ett utbildningsråd ska inrättas, mot bakgrund av lärarförbundets 
rankning av Sveriges skolkommuner och med syfte att vara en samlingsplats för partierna att 
lyssna och hämta kunskap från samma källa. Motionärerna föreslår följande: 
• Ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett utbildningsråd 
• Företrädare från både privata och kommunala verksamheter ska finnas representerade i rådet 
• Varje valteknisk samverkan i kommunstyrelsen finns representerade i rådet 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-10-26. 
- Kommunstyrelsens kontors, kommunkansliet, tjänsteutlåtande daterat 2015-09-25. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 11:9 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att Avslå motionen 
med hänvisning till att Kommunfullmäktige i beslut 2014-11-17 § 8:10 (Ny politisk 
organisation) samt i beslut 2014-12-15 § 9:33 (Reglementen för nämnder och styrelser i 
Österåkers kommun för mandatperioden 2015-2018) inrättat en Skolnämnd, som - med 
undantag för själva driften - har ansvaret för verksamhet reglerad i skollagen. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-1 1-09 

AU § I 1:10 Dnr. KS 2015/0131 

Svar på motion nr 12/2015 av Peter Wihlner (SD) och Lennart 
Ljungqvist (SD) - Anskaffande av bolltält 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla motion nr 12/2015, med hänvisning till Alliansen i Österåkers budgetförslag 2016 
och plan för 2017-18, där detta också ingår. 

2. Utreda förutsättningarna för anläggande av ytterligare bolltält lämpligen placerad vid 
Röllingby konstgräsplan vilket ska redovisas under 2016. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Utbyggnaden av hallar och arenor av olika slag har varit eftersatt i många år och det är 
angeläget att göra något åt det, därför yrkar vi bifall till motionen, då vi delar uppfattningen i 
sakfrågan. Samverkansbudgeten för 2016 med plan 2017-2018 har goda möjligheter genom sin 
ansvarsfulla ekonomi med bibehållen skatt möjlighet att finanisera förslaget. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
I en motion väckt på Kommunfullmäktige 2015-03-16, § 2:43 "Anskaffande av bolltält" av 
Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) föreslås att Österåkers kommun införskaffar 
ett bolltält. 
Motionärerna anför bland annat att ett bolltält skulle gynna både dam, herr och 
ungdomsfotboll. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-11-02. 
- Kommunstyrelsens kontors, kommunkansliet, tjänsteutlåtande daterat 2015-10-29. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslagets beslutssats ett innebärande att 
bifalla motion nr 12/2015, med hänvisning till Alliansen i Österåkers budgetförslag 2016 och 
plan för 2017-18, där detta också ingår. 

Michaela Fletcher (M) yrkar som beslutssats två att med anledning av motionen utreda 
förutsättningarna för anläggande av ytterligare bolltält lämpligen placerad vid Röllingby 
konstgräsplan vilket ska redovisas under 2016. 

Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 
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Forts. AU § 11:10 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar följande 
1. Bifalla motionen 
2. Bifalla beslutssats två om att utreda förutsättningarna för anläggande av ytterligare ett 
bolltält i Österåkers kommun, vilket ska redovisas under 2016. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden 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. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2015-1 1-09, § I 1:10 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. - Michaela H. 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 Hans Johansson X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -

ft-cp 
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AU § I 1:1 I Dnr. KS 2015/0283 

Svar på motion nr 23/2015 av Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av 
speldatorer för ungdomsverksamhet 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 23/2015, med hänvisning till Alliansen i Österåkers budgetförslag 2016 och 
plan 2017-18, innebärande en särskild satsning avseende modern digital teknik och lämplig 
lokal för stimulerande fritidsverksamhet för barn och ungdomar. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Som ett komplement till fritidsgårdarna vill vi skapa en ny mötesplats som riktar sig till 
ungdomar mellan 16-22 år, ett Ungdomens hus. Där ska ungdomar kunna ordna 
klubbkvällar och modevisningar, spela datorspel mot varandra (LAN-party) utöva teater och 
spela musik, kolla på en film m.m. Arrangemangen ska i huvudsak skapas och drivas av 
ungdomarna själva. I Samverkansbudgeten 2016 med plan 2017-2018 avsätter vi pengar redan 
2016 för start av ovanstående verksamhet, som ligger helt i linje med det som motionären 
föreslår varför vi valt att bifalla motionen. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-09-14, § 5:17, "Anskaffande av speldatorer för 
ungdomsverksamhet" av Peter Wihlners (SD) föreslås att kommunen ska införskaffa 
speldatorer, utrustning för att koppla dessa i nätverk samt tillhandahålla lämplig lokal för 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (NI) ordförandeförslag daterat 2015-11-02. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-10-29. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att bifalla motion nr 
23/2015, med hänvisning till Alliansen i Österåkers budgetförslag 2016 och plan 2017-18, 
innebärande en särskild satsning avseende modern digital teknik och lämplig lokal för 
stimulerande fritidsverksamhet för barn och ungdomar. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 11:11 

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. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2015-1 1-09, § 11:11 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. - Michaela H. X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:c vice ordf X X 

M Johan 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 -

«®E1 Ktf 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-1 1-09 

AU § 11:12 Dnr. KS 2014/0251 

Val av ledamöter till de kommunala råden 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse ledamöter till de kommunala råden. 

Beslutsunderlag 

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 
Kansliet 

Justerandes signaturer 
frOF 

Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-1 1-09 

AU § 11:13 Dnr. KS 2015/0341 

Revidering av Jämställdhets- och mårigfaldspolicy till Policy för 
medarbetares lika rättigheter och möjligheter 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta den reviderade policyn för medarbetares lika rättigheter och möjligheter, vilken därmed 
ersätter Jämställdhets- och mångfaldspolicy. 

Sammanfattning 
Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. 
En policy för medarbetares lika rättigheter och möjligheter, tidigare kallad jämställdhets- och 
mångfaldspolicy, är avsedd att tydliggöra vad som åligger arbetsgivare och arbetstagare i 
Österåkers kommun när det gäller diskrimineringslagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-11-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att anta den reviderade policyn för medarbetares lika rättigheter och möjligheter, vilken 
därmed ersätter Jämställdhets- och mångfaldspolicy. 

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

Expedieras 
- Personalenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-1 1-09 

AU §11:14 Dnr. KS 2015/0342 

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta plan för lika rättigheter och möjligheter, vilken därmed ersätter Jämställdhetsplan 
KS 2012/0167. 

Sammanfattning 
Arbetet med lika rättigheter och möjligheter i Österåkers kommun ska, i enlighet med 
kommunens policy för lika rättigheter och möjligheter, främja alla medarbetares lika rätt i fråga 
om anställnings och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. 
Arbetsförhållanden ska lämpa sig för alla medarbetare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosupp fattning. Medarbetarnas erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara och 
ingen ska bli utsatt för sexuella trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling. 
Österåkers kommun ska även verka för att utjämna och förhindra skillnader i lön mellan 
kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-10-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutförslag innebärande att 
anta plan för lika rättigheter och möjligheter, vilken därmed ersätter Jämställdhetsplan 
KS 2012/0167. 

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

Expedieras 
- Personalenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer — Utdragsbestyrkande ffcr 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-1 1-09 

AU § I 1:15 Dnr. KS 2014/0184 

Utvärdering avtal med Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Notera rapporten till protokollet. 

2. Uppdra till näringslivs- och utvecklingsenheten att under 2017, i samråd med 
skolförvaltningen, följa upp hur man arbetar med företagsamhet och entreprenöriellt lärande i 
alla grund- och gymnasieskolor i kommunen. 

3. Österåkers Kommun tecknar nytt avtal med Ung Företagsamhet för läsåren 2016-2017 och 
2017-2018. 

4. Finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram och beaktas fortsatt i budget. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslöt 2014 att Österåkers kommun skulle teckna avtal med Ung 
Företagsamhet i Stockholm (UF) samt att näringslivs- och utvecklingsenheten fick i uppdrag 
att återrapportera till Kommunstyrelsen utfall och effekter efter ett år. En enkätundersökning 
har genomförts för att kunna utvärdera det nya avtalet. Den visar att skolorna känner till att 
avtalet har tecknats och att man arbetar idag med att utveckla elevernas företagsamhet och 
entreprenörskap. De flesta svarade också att man kommer att använda sig av UF:s material i 
undervisningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors, näringslivs- och utvecklingsenhetens, tjänsteutlåtande daterat 
2015-09-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att 
1. Notera rapporten till protokollet. 
2. Uppdra ull näringslivs- och utvecklingsenheten att under 2017, i samråd med 
skolförvaltningen, följa upp hur man arbetar med företagsamhet och entreprenöriellt lärande i 
alla grund- och gymnasieskolor i kommunen. 
3. Österåkers Kommun årligen tecknar nytt avtal med Ung Företagsamhet. 
4. Finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram och beaktas fortsatt i budget. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-1 1-09 

Forts. AU § 11:15 

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i beslutssats tre innebärande att " Österåkers 
Kommun årligen tecknar nytt avtal med Ung Företagsamhet." ersätts med " Österåkers 
Kommun tecknar nytt avtal med Ung Företagsamhet för läsåren 2016-2017 och 2017-2018.". 

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

Expedieras 
- Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-1 1-09 

AU §11:16 Dnr. KS 2015/0343 

Samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns 
landsting, Sjukvårdsstyrelse Norr, perioden 2015-10-01 -
2019-09-30 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Teckna samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns landsting, 
Sjukvårdsstyrelse Norr, för perioden 2015-10-01 - 2019-09-30 i syfte att tillgodose invånarnas 
behov av samordnade insatser. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har haft ett samverkansavtal i syfte att tillgodose invånarnas behov av 
samordnade insatser med landstinget under flera ar. Avtalet har nu reviderats i och med ny 
mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors, kommunkansliet, tjänsteutlåtande daterat 2015-10-20. 
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2015-09-29, § 8:11. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-09-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att teckna samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns landsting, 
Sjukvårdsstyrelse Norr, för perioden 2015-10-01 - 2019-09-30 i syfte att tillgodose invånarnas 
behov av samordnade insatser. 

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

Expedieras 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Kansliet 

Justerandes signaturer """" Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-1 1-09 

AU §11:17 Dnr. KS 2015/0338 

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett 
system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Uppdra till Skolnämnden att i samråd med Kommunstyrelsen se över möjligheten att införa 
ett system med lokalpeng för idrottshallarna för ett effektivare lokalutnyttjande. 

2. Uppdraget ska aterredovisas inför budget 2017, planåren 2018-2019. 

Sammanfattning 
Eftersom hallar och attraktiva halltider är en begränsad resurs har Skolnämnden antagit 
riktlinjer och rutiner som ska gälla vid fördelning av halltider under skoltid. Ärendet omfattar 
även uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för 
idrottshallarna för ett effektivare lokalutnyttjande i Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliets, tjänsteutlåtande daterat 2015-10-20. 
- Skolnämnden har behandlat ärendet 2015-10-13, § 6:4. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-08-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att 
1. Uppdra till Skolnämnden att i samråd med Kommunstyrelsen se över möjligheten att införa 
ett system med lokalpeng för idrottshallarna för ett effektivare lokalutnyttjande. 
2. Uppdraget ska återredovisas inför budget 2017, planåren 2018-2019. 

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

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ^ y .^ s Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-1 1-09 

AU § I 1:18 Dnr. KS 2015/0344 

Attestförteckning 2016 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Attestförteckning 2016. 

Beslutsunderlag 

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 
- Samtliga utsedda attestanter samt dess ersättare 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-1 1-09 

AU § I 1:19 Dnr. KS 2015/0345 

Avskrivning fordringar avlidna personer 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunens fordran avskrives gentemot kund enligt följande: Kundnummer 304582, 
kapitalbelopp 67 095 la-. 

Sammanfattning 
I kommunens kundreskontra har 1 person identifierats, vilken avlidit med skulder till 
kommunen överstigande 1 prisbasbelopp (pbb). Juridisk möjlighet att få skulden reglerad 
saknas pga. brist i boet (dödsboanmälan). 
Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning får Ekonomichef besluta om avskrivning upp 
till 1 pbb och Arbetsutskottet får besluta om avskrivning upp till 2 pbb. 2015 är 
prisbasbeloppet 44.500 kr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor, ekonomienhetens, tjänsteutlåtande daterat 2015-10-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att Kommunens fordran avskrives gentemot kund enligt följande: Kundnummer 304582, 
kapitalbelopp 67 095 la-. 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer V(T5p Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-1 1-09 

AU § 11:20 Dnr. KS 2015/0377 

Bidrag till Rydbo Idrottsplats 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Bidrag till Rydbo IP. 

Beslutsunderlag 

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 


